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Nazwa usługi:

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia2012r. o odpadach ( Dz. U.2013. poz. 21).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 Nr 62, poz. 627 z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2006r. Nr 225, poz. 1635).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek powinien zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości ;
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
- wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania;
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
- informację o tytule prawym do instalacji,
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania
i miejsc emisji,
- ocenę stanu technicznego instalacji,
- informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
- blokowy (schemat) technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska,
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w
warunkach odbiegających od normalnych , w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
- informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
- informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
- wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
- zmiany wielkości emisji , jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w
okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji,
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest
przewidywane w okresie, na którym ma być wydane pozwolenie,
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania
czasu tej eksploatacji,
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawny, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Opłaty skarbowe:
- 506 zł – gdy pozwolenie wydawane jest w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w
rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
- 2011 zł – gdy pozwolenie wydawane jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych przedsiębiorców,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy w 1miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące (ustawowo)

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 18
Poniedziałek– Piątek: 730 - 1530
12-200 Pisz
(0-87)425 46 81
mgr inż. Ilona Kołakowska - Cieloszczyk

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia.
Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg
odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 04.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
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