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……………….......................... 
                                                                                                                                                          (miejscowość i data) 

 

Dane Wnioskodawcy: 

 
 

 

……..………………………… 

     
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy) 

.……………………………… 
(numer KRS) 

………………………………… 
(ulica, nr lokalu) 

………………    ……………… 
(kod pocztowy)              (miejscowość) 

………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

………………………………… 
(adres e-mail) 

 Pełnomocnik wnioskodawcy  
(wypełnić,  o ile Wnioskodawca działa przez 

pełnomocnika w niniejszej sprawie): 

 
 

……..………………………… 
(Imię i nazwisko ) 

……………………………… 

……………………………… 
(adres do  korespondencji pełnomocnika) 

………………………………  
(telefon kontaktowy) 

………………………………  
(adres e-mail) 

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI 

ul. Północna 15 

          74-300 Myślibórz 
 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE OBIEKTU 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH 

 
 

W związku z art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych zwracam się  

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych w oparciu o poniższe informacje wymagane przepisami. 
 

1) Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów 

prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

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

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

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

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

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

2) Lokalizacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem 

zakazów i ograniczeń wynikających z ustaw wymienionych w art. 25 ww. ustawy: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do składowania 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku: 

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

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

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

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

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

 

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie  

z art. 32 ww. ustawy: 

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

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

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

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

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

 

5) Informacja o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych: 

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

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

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

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

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

 

6) Informacja o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł 

powstawania i miejsc emisji: 

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

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

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

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

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

 

7) Informacja niezbędna do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, o 

którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska: 

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

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

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

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

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

 

 
.................................................... 

    (czytelny podpis Wnioskodawcy 

     lub osoby uprawnionej do reprezentowania) 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(260)ust(2)&cm=DOCUMENT
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Załączniki do wniosku: 
L.p.  Nazwa załącznika Uwagi 

1.   Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi 

Wymagana 

 

2.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Wymagana 

3.   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wymagany, jeżeli jest 

wymagany do decyzji  

z pkt. 2 

4.   Informacje niezbędne do sporządzenia przez właściwego komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu 

operacyjno-ratowniczego 

Wymagane w 

przypadku 

prowadzenia obiektu 

kategorii A 

5.   Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji * lub 

wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. 

W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy podać podstawę 

prawną zwolnienia w formie oświadczenia 

Wymagane  

 

W przypadku 

zwolnienia z opłaty 

skarbowej złożyć 

oświadczenie 

6.   W przypadku występowania przez pełnomocnika: 

a. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika 

 

b. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z 

wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 

zwolniony z opłaty skarbowej) ** 

 

Wymagane 

 

Wymagane / Nie 

wymagane w 

przypadku zwolnienia 

z opłaty 

7.   Dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej 

ekwiwalentu. 

 

Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 
8.   Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych tj. prawo własności, 

użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe 

(użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu 

w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy 

(dzierżawa, najem, użyczenie) 

 

Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 

9.   Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych 

Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 
10.   Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer KRS 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(EDG) lub nr CEIDG. 

Wymagane 

11.   Kopia zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru 

identyfikacyjnego REGON. 

Nie wymagane 

12.   Kopia decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP. Nie wymagane 

 
* Opłata od decyzji: 616,00 zł. 

** Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, 

wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę: 17,00 zł. 

 

 Zaznaczyć odpowiednie pola, które dotyczą dołączanych dokumentów. 

 
Uwaga: wniosek należy rozszerzyć w przypadku braku miejsca na zamieszczenie wszystkich niezbędnych informacji, 

nie należy się sugerować ilością pozostawionego do wypełnienia miejsca. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu. 
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, przedsiębiorstwa – 

wpisanych do CEIDG, stowarzyszenia, fundacji itp.). 
………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adresu e-mail w celu 

przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 
 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 


