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OS-23 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. wyciąg z 
KRS), jeżeli prowadzący instalację, nie jest osobą fizyczną. 

 Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji, gdzie będą wytwarzane odpady lub do władania 
nieruchomością, na której jest instalacja. 

 Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów, jeśli jest inne 
niż miejsce wytwarzania odpadów. 

 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej. 

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

 Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 o 
odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne).     

 Postanowienie o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach - postanowienie komendanta miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy. (Obowiązek ten nie dotyczy postępowań w 
sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
obejmujących wyłącznie odpady niepalne). 

 Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku  odpadów przez 
wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub 
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie 
odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości której właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. 
Ustanowienie  użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia 
oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje 
odpadów które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający 
użytkowanie oraz dzierżawca są zobowiązani zawrzeć odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania 
lub w umowie dzierżawy, oświadczenie że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

 Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z   
dowodem uiszczenia stosownej opłaty.  

 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.                                                            
 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok.6 

Złożenie dokumentów:  
- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 

         - drogą pocztową na adres: Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

- za pośrednictwem EPUAP 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 30 dni od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 

2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 

3. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni do daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez wnioskodawcę 
w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
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4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca 

5. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą lub możesz ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie 
Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 6 

 

OPŁATY 

1. Opłata skarbowa od pozwoleń na wytwarzanie odpadów wynosi:  

 pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z 
zastrzeżeniem pkt b – 2011,00 PLN,  

 pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – 
506,00 PLN,  

 zmiana pozwolenia - 50% stawki za wydaną decyzję, określonej w pkt. a lub b  

 decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej – 10,00 PLN.  
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.  
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy 
mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.  

 
1/ Przelewem na rachunek bankowy:  

 

Urząd Miasta Mysłowice  

57 1050 1214 1000 0023 5654 7055 ING BANK ŚLĄSKI  

 

2/ Gotówką w następujący sposób: 

 

Płatności gotówkowe na rachunki bankowe Urzędu Miasta Mysłowice (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) 

można zrealizować w:  

- dowolnym oddziale ING Bank Śląski SA gdzie są otwarte kasy, 

- we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędu pocztowego, agencjach pocztowych w godzinach ich pracy, - 

– kasach Urzędu Miasta Mysłowice, które mieszczą się w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku głównym Urzędu 

przy ul. Powstańców 1 (kasy czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta). W kasach Urzędu Miasta można 

realizować płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe z wykorzystaniem kart płatniczych.  

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

1. Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego. 

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna  i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska: tel. 575-001-992 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy                        
ul. Powstańców 1, 

 Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail: 
m.patalag@um.myslowice.pl, 

 Przekazane dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów  

 Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 

 Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

 Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach  

  W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 
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