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Karta Opisu Usługi RO- 6 
 

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 
 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 

1. art. 45 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);  
2. art. 180a, 184 i 188 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 1973 ze zm.); 
3. 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 pozwolenia opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska                           
i ustawy o odpadach; 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli 
prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

 streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym; 

 oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców; 

 operat przeciwpożarowy dla odpadów palnych, spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

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

 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.)  

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

Opłaty: 
opłata skarbowa za wydane pozwolenie w wysokości: 506 zł lub 2 011 zł wpłacana na konto Urząd Miasta Kielc Nr 
konta ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem za pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów. Opłata na poczcie, w kasie, banku, przelew, w siedzibie tut. Starostwa. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Środowiska; III piętro, pok. 352, 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.  

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
prowadzący instalację - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją               
w celu jej eksploatacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska na zasadach wskazanych w ustawie. 

Uwagi: 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 
1) o masie powyżej 1 Mg - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 
1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 
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ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4 oraz pozwolenia zintegrowanego – także jeżeli zamierzony sposób 
gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie                     
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; 

2) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych; 
3) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 
4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w Prawie ochrony 

środowiska, 
5) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia                                 

w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust.1 i art. 195 ust.1 pkt 1, a nie minęły jeszcze dwa lata od 
dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 

6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń 
zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu; 

7) instalacja komunalna nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej 
instalacji;  

8)  prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady 
nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 
przeciwko środowisku;  

9) wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę pieniężną 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 ze zm.);  

10) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady 
nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm). 

 
 


