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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

Podstawa prawna:
- art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
I.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl.
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze siedziby Starostwa Powiatowego
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 lub w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pokoju 316 na III piętrze
Starostwa Powiatowego w Słupsku.

II.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia – spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.
2. Załączniki:
a) zaświadczenie o niekaralności:
- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164
lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
b) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku
na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
c) oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej
posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art.
191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,*
d) oświadczenie, że w stosunku do:
- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
- posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej
tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie
odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa
w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
e) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza
odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem
zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano
ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie
odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,*
f) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku
gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
nie jest wymagane,
g) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania
albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych)
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występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie
odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
h) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem
powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa
w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,**
i) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,**
j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest
wymagana,
k) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.
** Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń
na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
III.

OPŁATY:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: 616 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:
- gotówką lub kartą płatniczą w opłatomacie,
- kartą płatniczą na stanowisku u pracownika załatwiającego sprawę;
2) w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku;
3) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Słupsku: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010,
ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; z dopiskiem: „Opłata skarbowa z tytułu uzyskania zezwolenia
na przetwarzanie odpadów”.
Dowód opłaty należy dołączyć do danej sprawy.

IV.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
jeden miesiąc,
dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.

V.

VI.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Starosty Słupskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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