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Starosta Powiatu/
Marszałek Województwa
w      
ul.      
  -         

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 
2007  r.,  Nr  39,  poz.  251,  z  późn.  zm.),  zwracam  się  o  wydanie  zezwolenia  na  prowadzenie 
działalności  w zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów w instalacji  (nazwa instalacji) 
      zlokalizowanej w       na okres       lat.

........................................
podpis Wnioskodawcy

Załączam następujące dokumenty: 

I. opracowanie (w 3 egzemplarzach) zawierające, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach:
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku lub* unieszkodliwiania 

(z określeniem kodów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów - rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

2. ilość odpadów poddawanych odzyskowi lub* unieszkodliwianiu w ciągu roku,
3. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub* unieszkodliwiania 

odpadów, 
4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 
5. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub* unieszkodliwiania odpadów,
6. przedstawienie  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  pozwalających  należycie 

wykonywać  działalność  w  zakresie  odzysku  lub*  unieszkodliwiania  odpadów,  ze 
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji  zawodowych lub przeszkolenia pracowników 
oraz  liczby  i  jakości  posiadanych  instalacji  i  urządzeń  odpowiadających  wymaganiom 
ochrony środowiska (m.in. dane o wydajności instalacji i urządzeń umożliwiającej odzysk, 
czy unieszkodliwianie w ciągu roku - określonej we wniosku ilości odpadów),

7. przewidywany okres prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów.

II. dokumenty  potwierdzające  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  zakończenie 
postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  



1118 i Nr 170, poz. 1217) lub oświadczenie, że obiekt został wybudowany przed 1974 r. i był 
wykorzystywany  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  a  w przypadku  zezwolenia  na 
prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dodatkowo 
protokół  kontroli  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska  (art.  27  ust.  3  ustawy  o 
odpadach).

III. zaświadczenie o numerze regon,

IV. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


