
 

 

a) Nazwa usługi  
 

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW 
 

b) Symbol 
6233 – Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów. 

c) Wydział/Komórka 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

d) Opis sprawy 
Wydanie decyzji - zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

e) Kogo dotyczy 
Wnioskodawca składający wniosek (Przesiębiorca). 

f) Wymagane dokumenty 
Wniosek zawierający: 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany; 
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (sześciocyfrowy 

kod odpadu wg katalogu odpadów wraz z jego nazwą rodzajową) – rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów; 

- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu                          
i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (wypis z rejestru gruntów, mapka 
ewidencyjna z zaznaczeniem obszaru prowadzenia działalności); 

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 
procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 
urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; 

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 
wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby                 
i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska; 
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- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów; 

- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 
zezwoleniem; 

- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 
prowadzona; 

- określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej                      
i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,                           
w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich -                     
w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

- informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących 
unieszkodliwiania tych odpadów; 

- informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do 
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 
środowiska; 

- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Dodatkowo: 
- dowód potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,  
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej 616,00 zł w przypadku zmiany decyzji -50% opłaty 
skarbowej 308,00 zł, 
- w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca 
reprezentowany jest przez pełnomocnika, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia                      
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, o ile jest wymagana. 
 

g) Miejsce składania pism 
Sekretariat Starosty Żnińskiego – I piętro, pok. Nr 19 
 

h) Termin i sposób załatwienia 
Decyzja administracyjna - zezwolenie na przetwarzanie odpadów, bądź odmowa wydania 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów w terminie do 30 dni od dnia złożenia 
kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec 
wydłużeniu do 2 miesięcy. 
W każdym przypadku kopię wydanej decyzji starosta przekazuje marszałkowi 
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi lub 
burmistrzowi - właściwym ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. 



 

i) Opłaty 
Opłata skarbowa na konto Gminy Żnin: 
- za wydanie decyzji 616,00 zł a w przypadku zmiany decyzji (-50%) 308,00 zł, 
- 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej). 
 
Tytułem:  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 

 
j)  Podstawa prawna 

- art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 
odpadów, 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 
 

k) Tryb odwoławczy 
W przypadku wydania decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za 
pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                       
w Bydgoszczy w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji. 
 

l) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37,38,39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 0-52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl 
Agnieszka Komar – inspektor, 

       tel. 52 30 31 100 wew. 31, e-mail: geolog@znin.pl 
 
Wnioski i formularze: 

- Wniosek - zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 


