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I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 13, pokój nr 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 52 730 wew. 26 lub +48 77 40 52 726, fax. +48 77 472 32 95
email: srodowisko@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

niezbędne dokumenty należy przedłożyć w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13, pokój 27
(pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00).

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 180 pkt 3), art. 180a, art. 181 pkt 4), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1 ÷ 4, art. 188 ust. 1 ÷ 2b, art. 193 ust. 4
i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku,
poz. 1232 z późn. zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną

źródeł powstawania i miejsc emisji,
5. ocenę stanu technicznego instalacji,
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych

materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. 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
i wyłączenia,

11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający
zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być
wydane pozwolenie,

13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań
ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
17. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich

podstawowego składu chemicznego i właściwości (wraz z kodami odpadów),
18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich

negatywnego oddziaływania na środowisko,
20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami,  z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku

i unieszkodliwiania odpadów;
21. wskazanie miejsca i sposobu oraz  rodzajów magazynowanych odpadów.

KARTA USŁUGI

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie
odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadów innych
niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji
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Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on
zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143, tj.:
1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających

odpadów,
5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali

przemysłowej,
7. postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli

prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności
gospodarczej),

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
3. tytuł prawny do terenu na którym odbywa się magazynowanie odpadów ( akt własności, umowa

dzierżawy),
4. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

IV. OPŁATY

Opłatę skarbową za wydaną decyzją uiszcza się na podstawie części IV ust. 40 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) i tak:

Od pozwoleń na wprowadzenie substancji lub energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów
o ochronie środowiska:
1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 2011 zł

2.
z związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców

506 zł

3. pozostałe 506 zł

Opłatę należy dokonań na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

V.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 Kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody

przedstawione przez stronę,
- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem
Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Odbiór decyzji – decyzja wysłana pocztą lub można odebrać osobiście.


