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Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Art. 42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 

ze zm.).   

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wydanie zezwolenia opracowany zgodnie z wymogami ustawy o odpadach; 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; 

 operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego 
części lub innego miejsca magazynowania odpadów, w przypadku odpadów palnych, uzgodnione                       
z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w formie postanowienia; 

 zaświadczenie o niekaralności:  
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego 
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa 
przeciwko środowisku lub 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.);  

 zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.); 

 oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków 
skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191; 

 oświadczenie, że w stosunku do:  
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,  
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów 
prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano 
ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie 
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 
150 000 zł;  

 oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów 
nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego 
przedsiębiorcy:  

a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na 
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie 
odpadów lub  

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194,                  
w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – za naruszenia popełnione                     
w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu 
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tego innego przedsiębiorcy. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3–5, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”; 

 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),                      
w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy                                                  
i zagospodarowania terenu nie jest wymagane; 

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
Opłaty: 

opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł wpłacana na konto Urząd Miasta Kielc Nr 
konta ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem zezwolenie na zbieranie, 
przetwarzanie odpadów. Opłata w punkcie kasowym banku mieszczącym się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, na poczcie, w banku. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, Referat Środowiska - III piętro, pok. 352  i 354, tel. (41) 200 14 78,  
200 14 86, 200 14 71 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych 2 miesiące. 
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana 
osobiście. 

Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
posiadacz odpadów - wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej będącej w posiadaniu odpadów. 

Ważne.  
Zamierzony sposób gospodarowania odpadami powinien być zgodny z przepisami prawa miejscowego, 
planami gospodarki odpadami oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.  
Posiadacz odpadów  obowiązany  do   uzyskania   zezwolenia   na zbieranie  odpadów  lub  zezwolenia  na  
przetwarzanie  odpadów,  z wyłączeniem zarządzającego  składowiskiem  odpadów,  jest  obowiązany  do  
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: 
1) decyzji  nakazującej  posiadaczowi  odpadów  usunięcie  odpadów  z miejsca nieprzeznaczonego  do  ich  

składowania  lub  magazynowania,  o której  mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, 
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, 

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości                        
z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku                                
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku  i ich naprawie               
w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. 

 
 


