Informacje o zawartości wniosku
Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:
-numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
-wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania: w przypadku gdy określenie
rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla
środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu
chemicznego i właściwości odpadów,
-oznaczenie miejsca zbierania odpadów: należy wskazać adres zakładu oraz numer ewidencyjny
działki),
-wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także
opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów w przypadku zbierania odpadów
*(magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł
prawny,
*należy wykazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów różnego
rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń odpadów do
środowiska,
*należy przedstawić miejsca magazynowania odpadów na planie sytuacyjnym),
-szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów
-przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać
działalność w zakresie zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem
kwalifikacji
zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń
odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska m. in.:
"informacje o tytule prawnym Wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, zbiera się odpady,
"informację o dokumentach potwierdzających, że zbieranie odpadów zlokalizowano zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(informacja o zgodności z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
planu miejscowego - informacja o decyzji o warunkach zabudowy,
"informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających
możliwość prowadzenia w tym obiekcie zbierania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego)
-oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
-opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętych
zezwoleniem,
-opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i
związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
-informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
a. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
b. pełnomocnictwo - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
c. dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do miejsca magazynowania
odpadów;
d. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
2. Ustawa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
ty: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

(tekstjednoli-

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

