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OlszĘn,

16 wrześniaż0l4 r.

RnctoNłr,Ny DyREKToR
ocrrnoNy Śnooowrsxł
W

OLSZTYNIE

WooS.4723.4.20I4.MT

DECYZJA

Na podstawie ałt. 25, art. 4I ust. 1, ust.2, ust. 4, alrt. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia Ż0l2 r. o
odpadach (Dz. U z2013 r., poz.21, 888, 1238, z2014 r. poz. 69); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
2'/ września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z ż001 r. Nr l Iż, poz.I206) oraz art. I04 ustawy z
dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U. z 2013 r., poz. ż67 , z 2014 r. Poz.
83),

tr

- po rozpatrzeniu:
- wniosku z 05 wrześniaż}I4r., (data wp§rvu

do RDOS w OlszĘnie 09.09,ż014 r.),
na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa
upowaznionego
przedłozone go przez Pana Adama Bojarskiego,
przezPana Krzysńofa Cichewicza V-ce Prezesa,STALZŁOM" Sp. z o.o.,) 14-100 Ostróda-Kajkowo, ul.
Bukowa 2 (REGON 280288314; NIP 7412060357) do występowania w imieniu spółki w sprawie wydania
decyzji na zbieranie odpadów niebezplecznych i innych niz niebezpiecznę na nieruchomoŚci o numerze
ewidencvinym 52611, obręb 6 Szczytno. przy ul. Moniuszki 2, 12-100 Szczytno, stanowiącej teren zamkniętY
w rozumieniu ustawy zdniaI7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z2010 r. Nr 193,
poz.I287, zpoźn. zm.)

orzekam

1.

)

3.

4.

Zęzwalam na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych.
Zbierającym odpady jest silółka ,,STALZŁOM" Sp. z o,o.14-100 Ostróda-Kajkowo, ul. Bukowa Ż
Miejscem prowadzeniazbięraniaodpadów jest działka o numerze ewidencyjnym 526lI, obręb 6 Szczytno,
przy ń. Moniuszki ż,lżĄ00 Szczytno, stanowiąca teren zamknięĘ,
Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania na terenie częścidziałki nr 526lI,
lrzy ul. Moniuszki ż, Lż-lOlJ Szczytno
b 6 Szczytn
Kod

tP;,

rodża| aga7yńowańyah odpadó_w pośób
dalszego gospodarowania odpadem
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Inne niewymienione odpady (wybrakowane wyroby

żeliwne)
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Odpady z toezenia i piłowania zelaza orazjego stopów
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Cząstki i pyly żelaza orazjego stopów
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Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
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Cząstki i pyly metali nieżelaznych
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)pakowania z metali
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Metale nieżelazne
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Cdpady metalowe

Zlżyle urządzenia inne niż wymienione w
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Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Sęlektylvnie w oznakowanych kontenerach
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach
Miejsce: wydzielone, ufwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selekty"wnie w oznakowanych kontenerach

(pojemnikach).
(pojemnikach).
(pojemnikach)
(pojemnikach).
(pojemnikach)

Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektylvnie w oznakowanych kontenerach
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektyrvnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
Miejsce: wydzieIone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektnvnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).

6 02 09 do

13

1

Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone mleJsce na placu.
Sposób: Selektł.lvnie w oznakowanych kontenerach (
Miejsce: wydzielone, utwardzone mleJsce na placu,
Sposób: Selekty,1vnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
iante powlnno byc zgodnę
Miej sce: wydzielone, utwardzonę
dnia 29 lipca 2005 r. o
miejsce na placu.
sprzęcie elektrycznym i
Sposób: Selektyrvnie w
cznym(Dz. U.2013. poz,
oznakowanvch kontenerach
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ZLźylekatalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod,
pallad, iryd lub platynę (z wyłączęnięm l 6 08 07)
inne niewymienione odpady (żelazopodobne)
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Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
Odpady źelaza i stali
Odpady metali nieżelaznych
Metalę żęIaznę
Metale nieźelazne

Zltżyle urządzenia elektryozne i eleittroniczne iriłe niż
wymienione w 20 01 2l, 20 0I 23 i 20 0l 35

29.

30.

20

0l

40

l | 55, z póżn. zm.). Zbierający zużlĄy
sprzęt jest obowią3any przekazać
Zebrany ZLLż>Ąy sprzęt prowadzącemu
zakład przetw arzania wp i sanemu do
reiestru.

Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektyrłnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach),
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektyrłnie w oznakowanych kontenerach (
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: łydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
Miejsce: wydzielone, utwardzonę miejsce na placu,
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
§p"."q Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
Ivliejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
§lgr9!§gĘttywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu,
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu,
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).
IMiejsce: wvdzielone. utwardzone miejsce na placu.
iSposób: Selel,tywnie w oznakowanych kontenęrach (pojemnikach).
Miejsce: wydzielone, utwardzone miejs ce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanyct kontenerach (poiemnikach)
N,f iejsce:,],ydzielcna,,.:§łardzo!.re
Pcstęporvanie powinnc być zgodne z
miejsce na placu.
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
Sposób: Selektywnie w
zużylym sprzęcie elektrycznym i
oznakowanych kontenerach
elektronicmym (Dz, U. ż0l3, poz.
(pojemnikach).
1155, z późn, zm.), Zbierający zużlźy
sprzęt jest obowięarly przekazać
zębrany zuż\Ąy sprzęt prowadzącemu
zal<ład, przetwuzania wpisanemu do
reiestru

Metale

Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).

Odpady niebezpieczne
3l.

16 02 11

32.

l6 02 l3*

Zuży,te vządzenia zawierające freony,

HCFC, HFC

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 02 09 do 1,6 0ż 12-

Miejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
Sposób: Seleklywnię w oznakowanych kontenerach (pojemnikach)
Sposób: Selek15,"wnie w oznakowanych
Postępowanie powinno być zgodne
kontenerach (pojemnikach) na
zlstawąz dnia 29 lipca 2005 r. o
utwardzonym podłoźu. Świetlówki
zużylym sprzęcie elektrycznym i
na|ęży magazynować w sposób
elektronicznym {Dz. U. ż0 13, poz.
zabezpieczalący przed stluczen iem;
1 1 5 5, z p óźn. zm,), Zbier alący
powinny być umieszczane w
zużr,ty spaęt jest obowiązany
oryginalnyn opakowaniu tekturowym, w przekazać zebrany
sprzęt
^żyly
pojemniku z tworz}Ąrya lub metalowym,
prowadzącemu zakład
w celu zabezpie czenia przed stłuczeniem przer,ł arzania wpisanemu do
szkła i gromadzone w wyznaczonym
rejestru.
miejscu. Obok pojemnika powinien
znajdowaó się materiał, który pozwoli na
zneutralizowani€ rtęci w przypadku
stłuczenia odoadu.

Magazynowaniezufiychbaterii

i

akumulatorów powinno odbyrłać się
miejscach o utwardzonej,

nawierzchni.
na dzialanie warunków

nleprzeplszczalnej

JJ.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

@
w

I

I

ustawą z dnla 24 kwietnia 2009 r. o

bateriach i akumulatorach (Dz. lJ. z

|dnia 28 maja 2009 r.

odpornych
|ad6,zpóżn. zm.1.
atmosferycznych lub w odpowiednich l
pojemnikach nie przewodzących prądu,
odpomych na działanie substancji
l
zawanych w bateriach lub
l
I

akumulatorach_

l

Nr 79, poz.

34

16 08 07*

35,

17 04 10*

Jt)

20 0123*

3l.

Zuż7te katal izato ry zani e c zy s z czo

n

e s ubstan cj am i

niebezpiecznymi
Kable zawierające ropę naftową smołę i inne substancje
niebezpieczne
U

rządzeni a zaw ieraj ące freony

Zuż7Ąe urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 2I iż0 0| ż3 zawierające

20 01 35*

iejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
losób: Selekty,wnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach),
iejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
rosób: Selektlłvnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach),
iejsce: wydzielone, utwardzone miejsce na placu.
rosób: Selektywnie w oznakowanych kontenerach (pojemnikach).

Miejsce: wydzielone, utwardzone
niejsce na placu.
§posób: Selektyłvnie w
lznakowanych kontenerach
'po.jemnikach).

niebezpieczne składniki

Postępowanie powinno być zgodne z
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
zuż\Ąym sprzęcie elektrycznym i
elektronicmym (Dz, U. 2013, poz,
1155, zpóżn. zm,). Zbierający zlszyty
sprzęt.iest obowiąany przekazać
zebrany zużlĄy sprzęt prowadzącemu
zal<tad przetw arzani a wp isanemu do
reiestru.

4.l.Tymczl§owe magazynowanie odpadów może odbywać się na na§tępujących warunkach:
- magazynowanie odpadów moze odb},waĆ się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł
prawny w rozumieniu art. 3 pkt 4l ustawy PoŚ (rozumiany jako prawo własnoŚci, uzytkowanie

5.

wieczyste, tnvĄ zarząd, ograniczone prawo rzeczowę albo stosunekzobowiązaniowy),
magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz

bezpieczeństwa Ęcia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości
chemiczne i fłzyczne odpadów,
odpady, z wyjątkiem przęznaczonych do składowania, mogą byc magazynowane, jeżeli konieczność
magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów
uzasadnionych zastosowaniem Ęch procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata,
odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania
odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużejjednak niż
przez rok)
okresy magazynowania odpadów, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów.

Określa się następujące sposoby dalszego gospodarowania odpadami oraz zobowiązuje się spółkę
,,STALZŁOM" Sp. z o.o.14-100 Ostróda-Kajkowoo ul. Bukowa 2 do:
selekryĄ*/nego zlrierania, segregowania t magazyn1-)wania .łszystkich odpaclów w wy,dzielc,nJ-§h i
oznakowanych miejscach; luzem (w wydzielonym i oznakowanym miejscu utwardzonego placu)
dopuszcza się magazynowanie wyłącznie takich odpadów, których gabaryty uniemozliwiają inny
sposób oraz"ieżęIi odpady te nie wpĘnąnegatywnie na środowisko)
przekarywania odpadów wyłacznie uprawnionym iednostkom spełniającym wymagania ustawy
o odpadach, tj posiadającym wpisy do rejestru, zez§,tolenia, pozwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, tj. transportu, przetwarzania i/lub unieszkodliwiania odpadów,

w przypadku przyjmowania odpadów metali od osób ftzycznych niebędących przedsiębiorcami
przestrzegaó zapisów aft.. l0ż ustawy o odpadach, w tym wypełniaó formularz przyjęcia tych
odpadów zgodnie z załączniktem do rozporządzęniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2013
r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. ż0l3 poz. 1601),
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z Wmaganiami art. 66 ustawy o odpadach, z
zastosowaniem dokumentów, o których mowa w art. 67 ustawy, w tym kaĘ ewidencji odpadu

r az kaĘ pr zekazania o dpadu,
sporządzania rocznych sprawozdań zgodrrie z art.'75 ustawy o odpadach.
W trakcie zbięrania odpadów spółka,,STALZŁOM" Sp. z o.o.I4-I00 Ostróda-Kajkowo, ul. Bukowa 2
jest zobo-wiązana do stworzenia takich warunków, które uwzględnią potrzebę zachowania wymagań
ochrony środowiska,zdrowia i Ęcia ludzi. Ponadto, zbieranie odpadów naleĘ prowadzió z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przęciwpożarowych.
Dodatkowe warunki prowadzenia dziŃalności w zakresie zbierania odpadów:

o

6.
7.

miejsce zbierania odpadów oznakować, ogrodzió t zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich
oraz rvłierz{;
zbieranie odpadów prowadzić na terenie utwardzonym;
załadunek i rozładunek złomu prowadzić przy lĘcitl sprawnego technicznie i specjalistycznego
SprZętu,

magazynowanie odpadów prowadzić w sposób eliminujący wpłlrv na sąsiednie nieruchomości;
działalnośónie moze pogorszyó stanu akus§cznego oraznie może byó źrodłemwtórnego pylenia.

8.

Zezwolęnie na zbieranie odpadów obowiązuje do 30 września 2024 roku.

uzasadnienie
Pan Adam Bojarski, Pełnomocnik Pana Krzysńofa Cichewicza, V-ce Prezesa ,,STALZŁOM" Sp. z o.o.,
14-100 Ostróda-Kajkowo, ul. Bukowa 2 (REGON 2802883 I4), na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa
z 05 września 2014 r., nvrócił się z wnioskiem z 05 września- 2014 r. (data wp§rvu do RDOŚ w Olszrynie
09.09,2aI4 r.), w sprawie wydania decyzji na prowadzenie zbierania odpadów innych niżniebezpieczne i

rńebezpiecznych, rozumiane w świetle przepisów o odpadach jako gromadzenie odpadów przed ich
transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany
charakteru i składu odpadów i niepowoduj ące zmiany klasyfikacji odpadów oraztymczasowe magazynowanie
odpadów,

DziaŁalnośc, polegająca

na zbieraniu będzie odbywała się na terenie nieruchomości o

numerze

ewidencyjnym 526lI, obręb 6 Szczy'tno, przy ul. Moniuszki 2,12-100 Szczfino, stanowiącej teren zamknięty w
rozumieniu ustawy z dnia I7 maja 1989 r, - Prawo geodezryjne i kańograficzne (Dz,IJ. zż0l0 r. Nr l93,
Poz.lŻ\1, z PÓŹn. zm.), wymieniony w Załączniku do decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
24 marca Ż0I4 r. w sprawie ustalenia terenór,v, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych (poz.25).
W związku z powyższym, stosownie do delegacji zawartej w art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach, organem
komPetentnym do wydania decyzji na zbieranie odpadów na terenach zamknięĘch w rozumieniu cytŃanej
Po_Y?"j ustawy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,zaśuwzględniając właściwość
miejscową organu
- RDOS w OlszĘnie

Przedłożony wniosek na zbjeranie odpadów, w;,mienionych w punkcie 4 niniejszej decyzji, wypełnił
wYmagania formalne i merytoryczne określone w art. 42 ust, l ustawy o odpadach, W. *ńiorku,
sPorządzonym zgodnie z powyższymi wymogami, strona wy,szczegolniła rodzaje odpadów przewidzianych do
zbierania oraz określiłamiejsce prowadzeniazbierania,wskazała miejsca i sposób
odpadów, a
^ugarynÓ*ania
także opis sposobu dalszego ich zagospodarowania. Ponadto, strona przedstawiła
możliwościtecńniczne i
organizacyjne pozwalające na\eĘcie wykonywać dziŃalność w zakresie zbierania, mając na uwadze
zaPewnienie prawidłowego i bezpiecznego gospodarowania wltworzonymi odpadami. Tutejszy organ
Przeanalizowałrownież wniosek pod kątern art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach iuznał, że zbieranię odpadów w
sPosób Przedstawiony we wniosku, nie powinno spowodować zagrożenie dla
Ęcia lub zdrowia luaŹi lub dla
Środowiska, jest zgo<inie z planem gospociarki ocipadami ciia wojewóciziwa rvannińsko_itiazurskiego i nie jest
niezgodne z przepisami prawa miej scowego.
Do wniosku załączono pełnomocnictwo, udzielone na piśmie z 05 września 2014 r. Wnioskodawca załączył
również kopię umowy najmu na czas nieokreślony, stanowiącą dokument potwierdzający
§Ąuł prawny do
terenu na ktcirym magazynowane będą odpady, zaświadczenie o łupisie do KRS potrvierdzają." ,ur.ę
Podmiotu oraz wskaztljące osoby upralvnione do jego reprezento\.vania, infomację o numerze identyfikacji
poclatkowej NIP oraz o numerze identyfikacyj nym REGON,
Wnioskodawca prowadził dotychczas zbieranie odpadów na podstawie decyzji wydanej przez RDOś w
Olszlynie z09 czerwca20II r.,znak,. WOOŚ.4723.I.2011.MT, Zgodniezart.21żust.2 uitawy o odpadach,
zerwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, *ydune na
podstawie przepisów do§chczasowych, zachowują ważnośćna czas) na jaki zostaĘ wydane, nie dłużejjednak
niżprzez dwa lata od dnia wejściaw Ęcie niniejszej ustawy, tj. do dnia 23 sĘcznia2015 r.W związku z

powyższlzm strona wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego zezwoleniana zbieranie.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach do wniosku na zbieranie odpadów d,ołącza się decyzję o
Środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 paździeraLka 2008 r. o
udostęPnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaorazo
ocenachoddziaływanianaśrodowisko(Dz. IJ.z2013r.,poz.1235,zpożn.zm.),oilejestw},magana.
Zgodnie
z informacją wnioskodawcy, przedmiotowe przedsięwzięcie nie naleĘ do planowanych, poniewiz dzia|alność
Polegająca na zbieraniu odpadów jest prowadzona przez przedsiębiorcę na podstawie wymienionej powyżej
decyzji administracyjnej, dlatego tez w świet|e obowiązujących przepisów, tutejszy organ nie znalazłpodstaw
do żądania ww. decyzji
Opierając się o zgromadzony materiał dowodowy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

uznał, że zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z wymaganiami prawa, zatem przychylił się do
żądania strony i zezwoliŁ na zbieranie odpadów zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawcę
i orzekłjak w sentencji.

pouczenie

Jezeli posiadacz odpadów, który uzyskał zęnvolęnie na zbieranie odpadów narusza przepisy ustawy w

zakresie działalnościobjętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwyorgan cofa
to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania; cofnięcie zezwolenia, powoduje zakończenie działalności
obj ętej tym zezwoleniem.
Zęzwolenie na zbieranie odpadów wygasa:
- po upĘrvie czasu, najaki zostało wydane;

-

jeżeli podmiot objęł zezwoleniem zaprzestał działalnościobjętej zezwoleniem lub z innych powodów

-

na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

-

zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;

jeźeli podmiot objęł zezwoleniem nie rozpoczf, dziŃalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia,
w którym zęzwolenie stało się ostateczne;
jeżeli podmiot objęł zęnvoleniem nie prowadził działalnościobjętej zezwoleniem przezż lata.

Od niniejszej decyzji służystronie prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora

Ochrony
Srodowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie 14 dni od

dniajej doręczenia.

Zgodnieztreściąań.6 ust. 1 pkt3 trstawy zdnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2012r.
poz, 728ż, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 2l) doĘczącą obowiązkl zapłaĘ opłaty skarbowej oraz w zviązkl z
§ 1. l, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września ż007 r. w sprawie zapłaĘ opłaty skarbowej (Dz.
U. z dnia 12 paździeraika 2007 r. Nr l 87, poz.I330) pobrano opłatę skarbową w kwocie okeślonejw cz. III
pkt 43c zŃącznika do ustawy - 616,00 PLN tytułem wydanego zezwolenia oraz w kwocie określonej w cz,
IV-17,00 PLN z Ętułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa wniesiona została przez wnioskodawcę na następujący numer rachunku bankowego: 20 1030
1218 0000 0000 9040 1513 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Urząd Miasta OlszĘna, Plac Jana Pawła II nr
1, 10-10l OlszĘn - Wydział Podatków i Opłat. Kopię przelewu dołączono do akt sprawy.

Zgodniezart.770ustawyoodpadach,
31 ustawy

dopostępowańwsprawachzezwolenianazbieranieodpadówniestosujesięart.
z dnia 14 częrwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Stronami postępowań nie są właściciele

nieruchomości sąsiadu_iąc}zch z instalacja lub nieruchomościąna której będzie prowadzone zbieranie odpadów.
Stosownie do wymogu art. 238 ust. 7 ustawy o odpadach w brzmieniu: do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego
zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje mąrszałkowi
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miastą,

oCHRONY S}toDOWiSKA

anisłcłul Dqbro
otrzymuia: (za dowodem doręczenia)

1.

2.
3.

Pełnomocnik: Pan Adam Bojarski, Lutęk 8, 1 1-015 Olsztynek
Pan Stanisław Cichewicz Prezes ,,STALZŁOM" Sp. z o.o. 14-100 Ostróda-Kajkowo, ul. Bukowa 2

Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Ochrony Środowiska,
ul. Głowackiego I7, 10-447 OlszĘn
2. WIOŚ w Olsztynie, ul. 1-go Maja 13, 10 - l17 Olszfyn
3. Burmistrz SzczyĄna, ul. Sienkiewicza I, IżĄ00 Szczytno
4. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w OlszĘnie,
ul. Marii Zientary-Malewskiej ż4B, 10-30ż OlszĘn

