
 

 
 

 

KARTA INFORMACYJNA  
 

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU  
UL. GÓRNA 13                                                    

05 – 400 OTWOCK                                                    
 
 
 
 

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW 
 

 

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
 

Wymagane dokumenty: 
  
Decyzje wydaje się na wniosek, który powinien zawierać zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy  
o odpadach  

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie  

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 
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, 
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; 
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 odpowiadającym wymaganiom ochrony 
środowiska; 

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 
odpadów; 

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 
zezwoleniem; 

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 

9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:  
1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 

prawnym; 
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, załącznik część III  

pkt 43c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923  



 

 
 

 

z późn. zm.) w wysokości 616 zł z dopiskiem „opłata za wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów” na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka:  
Bank Spółdzielczy w Otwocku nr 89 8001 0005 2001 00 07 9875 0013. 

3) Pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika. Dokument należy 
przedłożyć w oryginale lub kserokopii – odpis notarialnie poświadczony za zgodność  
z oryginałem. Należy również dokonać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) i dowód jej 
wniesienia dołączyć do ww. dokumentu; 

4) Zgodnie z art. 41b ust. 1-5 ustawy o odpadach, gospodarowanie odpadami, polegające na 
zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub 
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania 
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 
zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie 
na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo 
dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania 
nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia 
oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu 
wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku 
na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Umowa dzierżawy nieruchomości, na 
której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego.  
W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane  
w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są 
obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie 
dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do jednostek budżetowych. 

5) Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub 
jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem 
powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 
ustawy o odpadach. Operat wymagany jest przy gospodarowaniu odpadami PALNYMI. Odpady 
niepalnie nie wymagają operatu p-poż (art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach). Operat 
przeciwpożarowy, winien być wykonany przez: a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem 
właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, b) 
osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest 
starosta; 

6) Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym 
mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (art. 184 ust. 4 pkt. 6 POŚ). Postanowienie 
wymagane jest przy gospodarowaniu odpadami PALNYMI (art. 41a ust. 8 uoo). Odpady 
niepalne nie wymagają postanowienia; 

7) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest 
wymagana – art. 72 ust. 3;   

8) 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 2018 r. poz. 1600 i 2077); (art. 42 ust. 3a pkt. 1 uoo); 

9) 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); (art. 42 ust. 3a 

pkt. 2 uoo); 

10) Oświadczenie o niekaralności osób :  
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 

wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy  
o odpadach. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań; 
11) Oświadczenie, że w stosunku do:  

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, (tj.: posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą),  
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 ustawy o odpadach, 

w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. Oświadczenie, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 
12) 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 ustawy o odpadach, w wysokości 
przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. Oświadczenie, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

13) Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję 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 oraz z 2018 
r. poz. 1496 i 1544), 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 (art. 42 ust. 3c uoo); 

14) W przypadku zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (kod: 16 01 04* oraz 16 01 06) 
do wniosku należy dołączyć kopię umowy ze stacją demontażu pojazdów, do której 

przekazywane będą zebrane pojazdy. Ponadto, teren przeznaczony do zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
 

 
 



 

 
 

 

 
Informacje dodatkowe: 
1) Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 

przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem 

przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów 

lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony 

środowiska (art. 41a ust. 1 uoo). W/w przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia (art. 41a ust. 5 uoo). 

2) Zgodnie art. 72 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21 [dot. zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach], nie stosuje 

się, w przypadku gdy: a) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do 

ponownego użycia lub b) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego 

przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. 

3) Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 

przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, 

w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie 

spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz  

w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4c uoo (art. 41 a ust. 1a uoo). W/w przepisu nie stosuje się w przypadku, 

gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami 

lub przygotowania do ponownego użycia (art. 41a ust. 5a). 

4) Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze 

względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. Wymóg 

zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli 

jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. 

5) Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 

przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem 

przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być przeprowadzone przetwarzanie 

odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska. 

6) Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy 

maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku 

przekracza 3 000 Mg jest marszałek województwa. 

 

 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:  
Złożenie: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Otwocku  

     ul. Górna 13, 05-400 Otwock       lub      ul. Komunardów 10, 50-402 Otwock. 
 

Odbiór: Wydział Ochrony Środowiska 

  ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, wejście D, pok. 21 
 



 

 
 

 

Termin odpowiedzi: od 30 do 60 dni 
 

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Ochrony Środowiska 
 

godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek     8:15 – 16:45 
środa                  8:15 – 15:30 
piątek                          8:15 – 14:30 
 

Tryb odwoławczy:  
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 
01-161 Warszawa za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 
 

UWAGI:  
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich 
uzupełnienie. Pożądane jest wskazanie we wniosku kontaktu telefonicznego do wnioskodawcy. 
 
Wszelkie uwagi i wnioski oraz ewentualne skargi można kierować listownie na adres Starostwa lub 
składać w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujmy, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki;  

miejsce zbierania i przetwarzani danych:  

ul. Górna 13, 05-400 Otwock, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock; 

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest:  

Pani Daria Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora 

wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 

920) a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Powiat  

z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych 

z zakresu administracji rządowej, jak również zadań wynikających z porozumień zawartych 

z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego 

obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych; 

4)  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających 

      z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do 

danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej; 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 

kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67z późn. zm.); 

8)   złożenie wniosku do tutejszego organu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 
 


