
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji

WYMAGANE DOKUMENTY

-Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.). Szczegółowe
informacje dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja o zawartości
wniosku

Załączniki:

*streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym

*kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do
występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).

*dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

*oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 j.t.)

MIEJSCE ZALATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23,62-600 Koło.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter informacje merytoryczne udzielane są
przez pracownika I piętro, pok. 107 tel. 63 2617883
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 107.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.

OPLATY
Opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla
prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, pokój nr 114

lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło

Bank Zachodni WBK o/Koło Nr 131090 1203 0000 0000 2000 5871

TRYB ODWOLAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem Starosty Kolskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem - to prowadzący eksploatację instalacji, która
powoduje powstawanie:

*odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie;

*odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg rocznie.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. odpadów - I piętro, pok. 107
tel. 63 2617883



Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1136).

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

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

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
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