KARTA INFORMACYJNA – POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH
W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
Czynność:
Organ właściwy:
Podstawa prawna:

Miejsce realizacji:
Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - dotyczy odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca
wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne
Starosta Tucholski





art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),
art. 6 i część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm.),
art. 180, 180a, 181, 183, 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. ze zm.),
art. 71 ust. 1 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 (Dz.U.2020.283 t.j. ze zm.).
Starostwo Powiatowe w Tucholi
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody - pokój nr 2, tel. (52) 55 90 713
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 wniosek o wydanie pozwolenia zgodny z art. 184 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący
instalację nie jest osobą fizyczną,
 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko, jeśli jest wymagana
przepisami prawa, wraz z kopią załączników, albo kopię takiej decyzji, jeśli została wydana,
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 opłata skarbowa wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia w wysokości:
1) 2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) 506,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
3) 506,00 zł dla pozostałych,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002

Termin odpowiedzi:

Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Tucholskiego w terminie 14 dni licząc od dnia
doręczenia decyzji.
Stan na 05.05.2020 roku

