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Słupsk, dn. …...............................

Imię, Nazwisko (nazwa przedsiębiorcy)
.............................................................
.............................................................
Adres/siedziba....................................

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
dotyczy: posiadaczy odpadów, którzy wytwarzają odpady o masie powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych
lub powyżej 5 000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne i odpady te pochodzą z eksploatacji instalacji
(nie dotyczy instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego)
Podstawa prawna: art. 180 pkt. 3, art. 180a ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
Wnioskuję o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, przedkładając dane określone w art. 184 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tj.:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów,
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego
składu chemicznego i właściwości,
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko,
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
7) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
8) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
9) informacje o tytule prawnym do instalacji,
10) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna
źródeł powstawania i miejsc emisji,
11) ocenę stanu technicznego instalacji,
12) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
13) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
14) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
15) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
16) 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,
17) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i
moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
18) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
19) 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,
20) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony
środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
21) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji - w przypadku podmiotu podejmującego realizację
nowej instalacji,
22) czas, na jaki ma wydane ma być pozwolenie.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
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Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianej winien
zawierać dodatkowo informację o spełnieniu następujących wymogów:
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających
odpadów;
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
6) wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali
przemysłowej;
7) postęp naukowo - techniczny.
Załączniki do wniosku:
1) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
tj. zaświadczenie o wpisie do KRS lub innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej
Wnioskodawcy potwierdzające nazwę podmiotu oraz wskazujące osoby uprawnione do jego
reprezentowania;
3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
(np. umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, akt własności);
4) w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis pełnomocnictwa;
5) dowód wniesienia opłaty skarbowej od pozwolenia oraz w przypadku udziału pełnomocnika – dowód opłaty
od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla
osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3, e-mail:
iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO i wyłącznie
w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych.
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6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 10 lat.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
nierozpatrzeniem wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu dla
którego zostały zebrane.
.......................................
podpis Wnioskodawcy
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