
 
 
 
 

................................, dnia ................................ 
                  miejscowość 
 

        
                
............................................................... 
              (pieczęć wnioskodawcy) 

        Urząd Miasta Mysłowice 

        ul. Powstańców 1 

        41 – 400 Mysłowice 

 
 

WNIOSEK OS-23-01  

o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację. 

1) Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) : …………………………………………………………………………………. 

4) Numer REGON posiadacza odpadów (o ile został nadany): ……………………………………………………. 

5) Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji za eksploatację 

instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183 b ustawy 

prawo ochrony środowiska. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Informacja o tytule prawnym do instalacji. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka 
techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Ocena stanu technicznego instalacji. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Informacja 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. Informacja o energii wytwarzanej lub wykorzystywanej przez instalację. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11.Wielkość 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 i moment rozpoczęcia wyłączenia 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 udokumentowania czasu tej eksploatacji. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy wniosek o wydanie 
pozwolenia dotyczy podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17.Czas na jaki ma być wydane pozwolenie. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. Wyszczególnienie rodzajów odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – przewidzianych do wytwarzania,                                         
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu 
roku.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów  
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



22. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Mysłowice przy  ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245,                    

adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych, 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że 
przetwarzanie moich 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia                 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W przypadku odmowy podania danych 
osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 
 

......................................................... 
 (podpis Wnioskodawcy) 

 

ZAŁĄCZNIKI:  
 
1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 

prawnym (np. wyciąg z KRS), jeżeli prowadzący instalację, nie jest osobą fizyczną. 
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji, gdzie będą wytwarzane odpady lub do 

władania nieruchomością, na której jest instalacja. 
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie 

odpadów, jeśli jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów. 
5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej. 
6. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację  

a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b) 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 . 

7. 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).     

8. 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). 



9. 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.                                                                     

 
Uwagi:  
We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku  
z eksploatacją konkretnej instalacji. 
Dodatkowe czynności - powiązane procedury: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  
(z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających 
przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych) jest wydawane po 
przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, 
obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie 
spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz  
w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 
przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz  
 w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

Opłata skarbowa. 
Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od skali prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę. Kwota 
opłaty skarbowej wynosi: 

 dla dużych firm – 2011,00 zł, 

 dla  mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł, 

 dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie – 506,00 zł. 

 
 
Opłatę skarbową wnioskodawca może uiścić gotówkowo w kasie Urzędu Miasta, pok. 102 w godz. pracy 
Urzędu Miasta; ostatni dzień miesiąca w godz. 7:30-13:00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta 
Bank ING BANK Śląski 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055. Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć 
do wniosku. 

 

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 
a) Pełnomocnictwo  - zgodnie z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) 
b) Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z ustawą z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami) 
 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą.  
 
Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 32 31-71-373 lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału 
przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 2, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, środę i czwartek 
w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00. 
 


