
 

 

 

 
KARTA INFORMACYJNA USŁUGI Nr SR.10.0 

Starostwo Powiatowe  
w Wyszkowie 

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 
tel: (29) 743-59-00, 743-59-35   fax: (29) 743-59-33 

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl 

1.  Tytuł usługi Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

2.  
Podstawa 
prawna 

1. Art. 41 ust. 1,2,3 pkt 2, art.43 ust.2,art. 44 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 
zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1923). 

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  
z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.). 

1.  
Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, zawierający: 

1) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON 
posiadacza odpadów, o ile został nadany. 

2) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do 
przetwarzania (z zastosowaniem klasyfikacji odpadów 
zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie katalogu odpadów). 

3) Określnie masy odpadów poszczególnych rodzajów 
poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku 
przetwarzania w okresie roku. 

4) Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów. 
5) Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz 

rodzaju magazynowanych odpadów. 
6) 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. 

7) 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. 

8) Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania 



działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 
9) Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania 

i kontroli działalności objętej zezwoleniem. 
10) Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku 

zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej 
z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 
prowadzona. 

11) Informacje wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów. 

2. 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), o ile jest wymagana. 

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
4. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca 

magazynowania odpadów. 
5. Ewentualne upoważnienie (wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty skarbowej) udzielone osobie działającej w imieniu 
wnioskodawcy. 

2.  
Formularze / 
wnioski do 
pobrania 

Brak   

3.  Opłaty 

1. 616 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia. 
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
3. Opłaty skarbowej można dokonać: 

 Przelewem lub przekazem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie nr:  
25 8931 0003 0002 2233 2039 0003. 

 W kasie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

4.  
Miejsce 

składania 
dokumentów 

1. Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego  
w Wyszkowie, Aleja Róż 2, pokój nr 39-parter,  
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00. 

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe  
w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. 

3. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. 

5.  Termin realizacji 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą  
o swobodzie działalności gospodarczej: 
1.Do 1 miesiąca. 
2.Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 
W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku 
termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego 
wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej-Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). 

6.  
Tryb 

odwoławczy 

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty 
Wyszkowskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

7.  
Uwagi i 

dodatkowe 
informacje 

Informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,                              
ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków, pokój nr 107 
tel. 29 742-08-11 lub 29 743-59-45. 



 

OPRACOWAŁ  SPRAWDZIŁ  ZATWIERDZIŁ 

  Robert Skoczeń Zdzisław Mikołajczyk    

 DATA: 26.11.2015  DATA: 27.11.2015  DATA: 
 


