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STAROSTA PUŁAWSKI
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Zwracam się z prośbą o wydanie pozwolenia na wytwarzanie:
- powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych,
- powyżej 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpiecznie.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację (adres zamieszkania lub siedziby):
2. Adres zakładu na terenie, którego prowadzona jest eksploatacja instalacji:
3. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności
Przedkładam załączniki:
• Informację o tytule prawnym do instalacji.
• Informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
• Ocenę stanu technicznego instalacji.
• Opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji.
• Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw wraz z
schematem technologicznym.
• Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
• Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w
trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych,
w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia.
• Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegających od normalnych.
• Informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.
• Wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji.
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•
•
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•
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•

Zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla
istniejącej instalacji.
Planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji.
Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności
pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
Przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla
środowiska.
Dokument potwierdzający że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w
obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli został
sporządzony, oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jej
uzyskanie było wymagane.
Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w
ciągu roku.
Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wskazanie miejsca i sposób magazynowania odpadów.
Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej winien
zawierać dodatkowo informację o spełnieniu następujących wymogów (w formie
załączników):
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Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.
Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.
Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku
powstających odpadów.
Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.
Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w skali przemysłowej.
Wykorzystanie analizy cyklu życia produktów.
Postęp naukowo - techniczny.

(podpis wnioskodawcy)

