
Wnioskodawca (posiadacz odpadów):
Miejscowość, data

Adres:

STAROSTA ŁOWICKI 

ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Na podstawie art. 42 ust. 2, 3a, 3b, 3c, 4a i 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) proszę o wydanie zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów.

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu 
i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

a/ Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu poddawanego przetwarzaniu 

w ciągu roku



b/ Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów powstających w wyniku 
przetwarzania;________________________________________________________________
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu powstającego w wyniku 

przetwarzaniu w ciągu roku

4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpad ów:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce przetwarzania odpadu

5. Wskazanie:
a/ miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpac ów:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce

magazynowania
odpadu

Sposób
magazynowania
odpadu

b/ maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa 
wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz 
które mogą być magazynowane w okresie roku:_______________________________________
Lp. Kod odpadu Maksymalna masa 

poszczególnych rodzajów 
odpadów, które mogą być 
magazynowane w tym samym 
czasie

Maksymalna masa 
poszczególnych rodzajów 
odpadów, które mogą być 
magazynowane w okresie roku



c/ największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w 
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 
odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 
innego miejsca magazynowania odpadów:____________________________________________
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Największa masa odpadów, które 

mogłyby być magazynowane w tym 
samym czasie w instalacji, obiekcie 
budowlanym lub jego części lub innym 
miejscu magazynowania odpadów, 
wynikająca z wymiarów instalacji, 
obiektu budowlanego lub jego części lub 
innego miejsca magazynowania odpadów

d/ całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 
lub innego miejsca magazynowania odpadów:

6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 
wskazanie procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej 
mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów -  także 
godzinowej mocy przerobowej

7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających 
należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i 
jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska:



8. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów:

9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 
zezwoleniem

10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona:

11. Informacje dotyczące (w przypadku zezwoleń dot. instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów)::
a/ minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej 
wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB,
pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich:
Lp. Kod odpadu Minimalna

ilość
odpadu

Maksymalna 
ilość odpadu

Najniższa
wartość
kaloryczna
odpadu

Najwyższa
wartość
kaloryczna
odpadu

Maksymalna
zawartość
zanieczyszczeń



b) środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie 
termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to 
wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii 
elektrycznej:

c) sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko:

d) dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów:

12. Dodatkowe informacje w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących 
unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z 
przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady 
mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska:

13. Proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy odpadów 
obojętnych):



Do wniosku załączam:
1) 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;
2) 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 358);
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych 
wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 
lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) 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 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 
150 000 zł;
5) 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 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 tego innego przedsiębiorcy.
Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” . Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), 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.
7) Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania 
albo umowę dzierżawy nieruchomości w przypadku:

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
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzwgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4teltqmfyc4nbyguztcnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzygazdaltqmfyc4nbug4ytaojwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzygazda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjyga2ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrxgu2tk


- przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
- przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych
8) Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub 
jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym 
(miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę wykonującą czynności z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się 
pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jakich jak: jednostki organizacyjne 
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, 
gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba 
ratownicza, inne jednostki ratownicze, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub 
ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii 
bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
9) Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
10) Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów 
lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika 
odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania 
odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
11) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 03 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 ze zm.)
12) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miejskiego w Łowiczu (aktualny 
numer rachunku dostępny na stronie Urzędu Miejskiego);

Podpis Wnioskodawcy



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 z póżn. zm.) 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

