Wyczyść formularz

Miejscowość, data..............................................

......................................................
Wytwórca odpadów
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Starosta Rawski
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184 i art. 378 ust.1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na
wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Opis instalacji z uwzględnieniem następujących elementów:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych
prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony
środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4. informacja o tytule prawnym do instalacji (np. akt własności, umowa dzierżawy),
5. informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę
techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
6. ocenę stanu technicznego instalacji;
7. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej
eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak
rozruch i wyłączenia;
12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu
moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz
wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający
zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być
wydane pozwolenie;
15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań
ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (do 10 lat);
18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich
podstawowego składu chemicznego i właściwości;
20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko;
22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;

24. informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska –
dotyczy nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych instalacjach i urządzeniach.
Punkty 19 i 20 wskazane jest wymienić w tabeli, wraz z podaniem liczby porządkowej, co wpłynie na czytelność wniosku.

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

.......................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu:
1. Dokument potwierdzający, ze wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący nie jest
osobą fizyczną) np. wypis z KRS.
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, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach.
5. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art.42 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, o ile jest wymagany.
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. ustawy o odpadach
7. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 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 1997r. – Kodeks
karny.
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

