
KARTA USŁUGI : SAB.II. – 11      ZMIANA 1    
               
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 

NAZWA USŁUGI 
 

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW 

Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa  
Oddział Środowiska i Rolnictwa 

Adres 
Telefon/Fax 

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 , piętro II, pokój nr 302 
Telefon: (046) 814-38-71, fax: (046) 814-46-31, e-mail: 
os@powiatrawski.pl 

Osoby 
odpowiedzialne  

Karolina Wilczak  

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -  
art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184  
i art. 378 ust. 1 
 

Wymagane 
dokumenty 

I. Wniosek, który powinien zawierać dane określone w art. 184 ust. 2,  
ust. 2a, ust. 2b, ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,  

II. Do wniosku należy dołączyć:  
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do 

występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest 
osobą fizyczną,  

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,   
3.  mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów,  
4.  tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane 

są odpady,  
5.  operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 

ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz  
w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, 
wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, o ile jest wymagany, 

6.  postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

7.  zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 
a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady 

nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego 
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub  
art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny  

8. inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 
Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku  

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii Starostwa:  
Plac Wolności 1, parter , pokój nr 1 lub pocztą na adres Starostwa 

Formularze do 
pobrania 

Wniosek do pobrania: 
- w Oddziale Środowiska i Rolnictwa – budynek Starostwa przy 

ul. Kościuszki 5, II piętro, pokój nr 302;  
- na stronie internetowej: http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jak-

zalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html 
 

Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: 
a) 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  

z zastrzeżeniem pkt b 
b) 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 

podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 

c) 506 zł – pozostali. 

http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html
http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html
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2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo 
prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).  

 

Opłatę wnosi się w kasie starostwa, w kasie Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej.  
 

Pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 
Forma załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna – pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

Termin załatwienia 
sprawy 

Miesiąc  lub w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące 

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze  za pośrednictwem Starosty 
Rawskiego  

Informacje 
dodatkowe 

 

Informacja RODO Administratorem danych osobowych jest Starosta Rawski.  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO” 

 


