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KARTA USŁUG NR
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1. Nazwa sprawy
Zezwolenie na zbieranie odpadów
2. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pokój nr 211, II piętro
tel. (25) 756 40 51
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 16.00, środa 8.00 – 17.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00.

3. Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania).
2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika. Dokument należy przedłożyć w oryginale lub kserokopii - odpis
notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem. Należy również uiścić opłatę skarbową tytułem udzielonego pełnomocnictwa w
wysokości 17 zł i dowód jej wniesienia dołączyć do pełnomocnictwa.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są 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). UWAGA: 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. Kserokopia decyzji 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. UWAGA: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest w związku z prowadzeniem punktów do
zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów
wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się, w przypadku gdy: 1)
zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub 2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla
zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie (art. 72 ust. 2a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
6. 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. Przepisów dotyczących wykonania
operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku: 1) zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 2) zezwoleń na zbieranie
odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych (art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach). Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów
niepalnych określa załącznik nr 2a do ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3a ustawy o odpadach). Zgodnie z art. 3 ust. 3b i ust. 3c ustawy o
odpadach - za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż wymienione w załączniku nr 2a do
ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój
pożaru oraz jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych odpadów, ich skład chemiczny lub
postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3. Uznania odpadów, o
których mowa w ust. 3b, za niepalne dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.

Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610), wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku braku takiej możliwości - instytutów
badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności. Zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy o
opadach - 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 - 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. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (art. 42 ust. 4e uoo).
7. Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o
odpadach. Postanowienie wymagane jest przy gospodarowaniu odpadami PALNYMI. Odpady niepalnie nie wymagają postanowienia.
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 (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, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt. 1 ustawy o odpadach, lub o liczbie prawomocnych wyroków
skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach. (art. 42 ust. 3a pkt.3
uoo). 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. (art. 42 ust. 3b
uoo).
11. Oświadczenie, że w stosunku do: a) osoby, o której mowa w art. 42 ust. 3a pkt. pkt 1 lit. a ustawy o odpadach 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, w
wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. (art. 42 ust. 3a pkt. 4 uoo). 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. (art. 42 ust. 3b uoo).
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: 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, 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. (art. 42 ust. 3a pkt. 5 uoo). 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. (art. 42 ust. 3b uoo).
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 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), 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. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza
się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a
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. (art. 42 ust. 3d uoo).
15. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (kod odpadu: 16 01 04* oraz
16 01 06) przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą
prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów. (art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).

5. Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 616 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt. 1c i art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.) oraz część III poz. 43c pkt. a) załącznika do tej ustawy.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt. 2 i art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.) oraz część IV załącznika do tej ustawy. UWAGA:
zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek , babcia), zstępnemu
(dziecko, wnuk, prawnuk), rodzeństwu.
Opłatę wnosi się:

- w kasie Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 1 lub
- w kasie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 w godz.: poniedziałek 8.00 – 15.00, wtorek 8.00 – 15.00, środka
8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00 lub
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim nr: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030 lub
- kartą płatniczą poprzez terminal znajdujący się w Biurze Obsługi Interesanta na ul. Konstytucji 3 Maja 16, pokój 210 (do opłaty doliczona
zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł).
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kasie lub dowód przelewu bankowego na w/w rachunek należy dołączyć do wniosku w
momencie jego złożenia.

6. Miejsce złożenia dokumentów
1. Biuro Obsługi Interesanta:
- ul. Kościuszki 3 (telefon: 25 759-87-00, fax: 25 759 87 02),
- ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pokój nr 210, II piętro (telefon: 25 756 40 50).
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 16.00, środka 8.00 – 17.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00.
2. Za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja
16, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
3. Przez internet z wykorzystaniem elektronicznej skrytki podawczej urzędu.
Skrytka ePuap domyślna/podstawowa Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim: /scy6p17d41/skrytka.
Dodatkowa skrytka pracująca w trybie DORĘCZENIA do urzędu: /scy6p17d41/doreczenie.

7. Termin załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy.

8. Sposób załatwienia
Zezwolenie jest udzielane w formie decyzji administracyjnej.

9. Tryb odwoławczy
1. Odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Mińskiego w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do
odwołania).

10. Informacje dodatkowe
1. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych
jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 41 ust. 4 uoo).
2. 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.
3. Do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów właściwy jest starosta ze względu na miejsce
zbierania odpadów.
4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
a. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania;
b. komunalnych osadów ściekowych;
c. zakaźnych odpadów medycznych;
d. zakaźnych odpadów weterynaryjnych;
e. niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
f. bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
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 prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych
w przepisach ochrony środowiska, (art. 41a ust. 1 uoo).
6. 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 (art. 41a ust. 6a uoo).
7. W przypadku zbierania odpadów w potaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (kod odpadu: 16 01 04* oraz 16 01 06) 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.

