
Wnioskodawca (prowadzący istalację):
M iejscowość, data

Adres:

STAROSTA ŁOWICKI 

ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Na podstawie art. 184 w związku z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) proszę o wydanie pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów:

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

3) Informacja o tytule prawnym do instalacji:

4) Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji:

5) Ocena stanu technicznego instalacji:



6) Informacja o rodzaju prowadzonej działalności:

7) Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji:

8) Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań 
ochrony środowiska:

9) Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację:

10) 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:

11) Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 
zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji:



12) 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:

13) 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:

14) Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie 
wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej 
eksploatacji:

15) Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku nowej instalacji

16) Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie:

17) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 
został nadany:

18) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości:_______________
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Skład chemiczny i właściwości 

odpadu



19) Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania
w cia<»u roku:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu przewidziana do 

wytworzenia w ciągu roku 
[Mg/rok]

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:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania 

odpadu

23) Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny 
zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów: 
stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń:



efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii:

zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw:

stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów:

rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji:

wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 
w skali przemysłowej:

postęp naukowo-techniczny:



Do wniosku załączam:
1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
3) Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach;
5) Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
- za przestępstwa przeciwko środowisku,
- 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;
6) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

podpis Wnioskodawcy

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztanbqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztanbqhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnztgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnzugm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnzxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnztgm


Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) -  dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki, z siedzibą przy 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze m.) oraz 
aktów wykonawczych do w/w ustaw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia 
przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami 
prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(data i podpis)

mailto:iod@powiatlowicki.pl

