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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 działalności w zakresie zbierania odpadów dla 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji,  zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 20.01.2005 r.  

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w związku z art. 42 ust. 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 

Zakres wniosku: 

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany 

 

numer NIP…………………………………….  

numer REGON………………………………. 

 

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; w przypadkach gdy 

określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, 

właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości 

odpadów  
L.p. Kod odpadu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w 

sprawie katalogu odpadów  

Rodzaj odpadu 

1.    
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2.    
…   

Tabelę w miarę potrzeb należy rozszerzyć 

 

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów  
(numer działki, obręb ewidencyjny, adres, miejscowość, gmina) 
 

Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zamierzam prowadzić  

na działce nr ew. ……………, obręb ewidencyjny …………………………… przy ulicy 

…………………………...................w miejscowości ……………………gmina……….......... 

 

4. Wskazanie: 

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów 
(numer działki, obręb ewidencyjny, adres, miejscowość, gmina, zajmowana powierzchnia terenu, lokalizacja w 

terenie, opis tego miejsca itp., ilość i jakość pojemników, kontenerów, palet, worków, sposób przetrzymywania, 

itp., rodzaje magazynowanych odpadów) 

Lp. Kod odpadu Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

Miejsce 

magazynowania 

odpadu 

Sposób 

magazynowania 

odpadu 

     

     
 

Oświadczam, że ww. miejsca magazynowania znajdują się na terenie, do którego 

posiadam tytuł prawny – zgodnie z załączonym dokumentem w postaci ………………… 

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

Miejsce magazynowania odpadów zostało wskazane na dołączonej mapie – załącznik nr …… 

 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

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

oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, 
 

Lp. Kod odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku 

   

   

   

Łącznie:  

 

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

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

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

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

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

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

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

 

5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów 

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

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

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

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

 

6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych 

instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska  

i z uwzględnieniem wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.10.2005 r. w sprawie 

wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji  

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
(m.in. planowane działania organizacyjne, edukacyjne, inwestycyjne, kwalifikacje zawodowe, szkolenia itp., 
jakim zapleczem dysponuje przedsiębiorca – gdzie ulokowana jest waga z aktualną cechą legalizacji, gdzie 

zorganizowano pomieszczenie socjalno-biurowe, pora przyjmowania i przekazywania odpadów, jakimi 

przedsiębiorca dysponuje środkami i w jakich ilościach, pozwalającymi zabezpieczyć lub doraźnie usunąć 

ewentualne rozsypanie, rozwiewanie, rozlanie po terenie odpadów, w jaki sposób magazynowane odpady są 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych) 

 

5. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów 

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

 

6. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem 
(m.in. sposób postępowania w trakcie załadunku i rozładunku odpadów – jaki będzie sposób zabezpieczający 

przed emisją niezorganizowaną, jakie będą podejmowane procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
wystąpienia awarii i innych zagrożeń powodowanych niekorzystnymi zdarzeniami - pożar, samozapłon) 

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

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

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

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

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

7. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona 

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

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

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

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

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

 

10. Proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a 

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

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

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

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

 

11. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
(m.in. - Prawo budowlane – informacje o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, 

potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego); 

- ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - informacje o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie 

odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja 

o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tj. wskazać, czy istnieje 

(jakie jest zapisane przeznaczenie), a w przypadku braku planu miejscowego – informacja o zaświadczeniu 

wójta/burmistrza;  

- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

- Prawo wodne - gdzie odprowadzane będą wody opadowe z placu i budynku magazynowego i odcieki  

z odpadów, jakie zastosowane będą urządzenia zabezpieczające przed ewentualnym przenikaniem do gruntu 

odcieków z odpadów; 

- ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

- ustawy o bateriach i akumulatorach; 

- itp.) 

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

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

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

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

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

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy 

lub osoby uprawnionej do reprezentowania) 

 

Załączniki do wniosku: 

L.p.  Nazwa załącznika Uwagi 
1.   Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na 

którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, 

użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe 

(użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu 

w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy 

(dzierżawa, najem, użyczenie). 

W przypadku wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, polegające 

na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, na zbieraniu odpadów 

komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych – dokument potwierdzający prawo własności, prawo 

użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy 

nieruchomości (art. 41b ustawy o odpadach). 

Wymagane 

 

 

 

 

 

Wymagane, z 

wyłączeniem jednostek 

budżetowych 

2.   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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 

2018 r. poz. 20, 305 i 663). 

Wymagane  
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3.   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 2018 r. poz. 703 i 1277). 

Wymagane  

4.   Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za 

wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 

191. 

Wymagane 

5.   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 albo 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 administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 194. 

Wymagane 

6.   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, w stosunku do którego 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 administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. 

Wymagane 

7.   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 2017 r. poz. 1073 i 1566) 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. 

Wymagana, chyba że 

uzyskanie tej decyzji 

nie jest wymagane 

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, o której 

mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku odpadów 

palnych. 

Wymagany – w 

przypadku odpadów 

palnych./ Nie stosuje 

się w przypadku 

zezwoleń na zbieranie 

odpadów, które 

dotyczą wyłącznie 

odpadów niepalnych 

9.   Uzgodnienie w drodze postanowienia komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony 

przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca 

magazynowania odpadów zawartych w operacie p-poż. 

Wymagane – w 

przypadku 

wymaganego operatu 

przeciwpożarowego 

10.   Kopia zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu 

pojazdów umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów 

Wymagana 

11.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana lub 

pisemne stanowisko wójta/burmistrza o braku konieczności (kserokopia 

decyzji z klauzulą ostateczności organu wydającego i potwierdzona za 

zgodność z oryginałem). 

Wymagana, chyba że 

uzyskanie tej decyzji 

nie jest wymagane 

12.   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 
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13.   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 

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

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(EDG) lub nr CEIDG. 

Wymagane 

15.   Kopia zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru 

identyfikacyjnego REGON. 

Nie wymagane 

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

17.   Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 

18.   Kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla działki, na której ma być prowadzona działalność 

wraz z zaświadczeniem Wójta/Burmistrza o przeznaczeniu terenu w 

miejscowym planie w celu oceny zgodności zamierzonego sposobu 

gospodarki odpadami z przepisami prawa miejscowego. 

Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 

* 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. 

 

 

 

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) 


