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Brodnica, dnia o3lipca zor4 r.

,

DECYZJA

Staros§ Brodnickiego
Na podstawie art. 4r ust. ,l,, zi g pkt z, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustaty z dnia
14 grudnia 2oI2 r. o odpadach (Dz. U. z zotg r. poz. 2L ze zm.) oraz art. 1o4 ustawy z
dnia 14 czen^/ca 196o r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z zotg r.
poz. z67 ze zm.), po rozpatrzeniu vmiosku firmy Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego ,,STALZŁOM' Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie -Kajkowie przy
ul. Bukowej z (NIP 74tzo6og57, REGON zBozBB314), w sprawie łłydaniazezwolenia
na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów w Brodnicy przy
ul. Kolejowej r, działka nr ew. 27416,

ZeZwalam
na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów
w Brodnicy przy ul. Kolejowej r, działka nr ew.274f 6,

Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu,,ST ALZŁOM' Sp., o. o.
z siedzibą w Ostródzie -Kajkowie przy ul. Bukowej z.

I. Numer idenĘfikacji podatkowej (NIP) i numer REC,ON posiadacza
odpadów:

NIP 74rzo6o357,
REGON z8oz883r4

II. Rodzaje odpadów przewidywanych

do zbierania:

Odpady inne niż niebezpiecznez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odpady metalowe, kod: 02 01 10.
Zgorze|inawalcounicza, kod: 10 02 10.
Z4ary z hutnictważe|aza, kod: ro oz Bo.
Inne niewlrmienione odpady, kod: ro 02 99.
Wybrakowane rł,1,,roby zelivme, kod: ro 09 Bo.
Odpady ztoczeniai piłowaniażelaza oraz jego stopów, kod:rz 0101.
Cząstki i pyły żelazaoraz jego stopów, kod: rz 01 02.
Odpady ztoczeniai piłowania metali nieżelaznych, kod: 12 01 03.
Cząstki i pyły metali nieżelaznych, kod: 72 oI 04.
10. Inne niewymienione odpady, kod: rz oI99.
11. Opakowania z metali, kod: 15 01 04.
12. Metale żelazne, kod: 16 oI17.
13. Metale nieżelazne, kod: 16 or rB.
r.4. Zuzlte urządzenia inne niż lłyrnienione w 16 oz o9 do 16 02 13, kod: 16 02
74.

15. ZuŻyte katalizatory

zavneTające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub
plarynę (zlryłączeniem 16 oB o7), kod: 16 oB or.
r6. Miedź, brąz, mosiądz, kod: r7 04 01.
17. Aluminium, kod: 17 04 02.
r8. Ołów, kod: 17 04 03.
1,9. C}ok, kod: 17 04 04.
zo. Zelazo i stal, kod: 17 04 05.
2t. Cyna,kod: 17 0406.
22. Mieszaniny metali, kod: r7 04 07.
23. Kable inne niz wyrnienione ł\. 17 04 10, kod: 17 c,417.
z4. Złomżelazny usunięĘ z popiołów paleniskowych, kod: 19 01 02.
25|. Odpady żelazai stali, kod: 19 10 01.
z6. Odpady metali nieżelaznych, kod: 19 10 02.
27. ZuĄlte urządzenia ele}tryczne i elelłtroniczne inne niż rłlłnienionew 20 01
2I,20 oL23i zo ol 35, kod: zo or 36.
z8. Metale, kod: zo.or +o.

Odpady niebezpiecznei

l.
2.
3.
4.
5.
6.
ilI.

Zuzyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, kod: 16 c.211.
ZuĄĄe urządzenia zawierające niebezpieczne elemen§ inne niż rłymienione
w 16 oz o9 do t6 oz rz, kod: 16 oz 13.
Baterie i akumulatory ołor,lior,ve, kod: 16 o6 or.
ZlĘe katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpieczny,rni, kod: 16
oB o7.
Urządzenia zawierajze freony, kod: zo 01 23.
ZużYe urządzeni elektryczne i elektroniczne inne niz,,łrymienione w 20 cl_27
i zo or z3 zawierające niebezpieczne składniki, kod: zo 0135.

Ozl:laczel:rie rniejsca zbierania:

Działalnośćw zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w Brodnicy
przy ul. Kolejowej 1, na terenie działki nr z74f 6, do którego rłmioskodawca
posiada §tuł prarłmy - umowę dzierżawy zawartą w dniu 3o kwietnia zoo8 r.
pomiędzy PHU STALZŁOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie - Kajkowie przy ul.
Bukowej z, a PHUP FREDBUD Grzegorz Kołodziński z siedzibą w Brodnicy przy

uI. Słowackiego 3, Oddział w Brodnicy ul. Kolejowa r.

rV.

Miejsce, sposób oraz rodzaj magaz}ryrowanych odpadów:
Magaą",nowanie odpadów urynnienionych w pkt I niniejszej decyzji, odbyłvaó się
będzie na terenie działki przy ul. Kolejowej 1 w Brodnicy, do którego
rłmioskodawca posiada §tuł pralllrry - umowa dzierżavny z dnia 3o.o4.zoo8 r.
Miejsca magaąmowania odpadów niebezpiecznych będzie zamknięte,
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, szczelnych pojemnikach, kontenerach, co zapevmi dobrą
izolację od środowiska gruntowo - wodnego, a także zastosowane zostaną
rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się wytworzonych odpadów do
środowiska naturalnego. Odpady zbierane będą selektynmie.
)

i zabezpieczony przed
dostępem osób trzecich.
W celu ograniczenia uciążliwościhałasowej działalnośóprowadzona będzie w
porze dziennej (pomiędzy godzinami 6ao - r8oa).
Dopuszczalny poziom hałasu nie pouinien przekraczać dopuszczalnego poziomu
hałasu dla pory dziennej i określonego w obowiązujących przepisach.
Przyjmowane odpady będą segrego\vane i gromadzone w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach - kontenerach.
Punkt zbierania złomu rłryrposażony będzie w wagę lub urządzenie z wbudowaną
Teren punktu zbierania odpadów będzie ogrodzony

V

Wa8ą.

Zebrane odpady przekaą,r,rrane będą do odzysku uprałrłrionyT n podmiotom
posiadający,rn stosorłme zezwolenia, ZuĄĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny
zbierany będzie selektyrłnie, a następnie przekazyrruany prowadzącemu zakład
przetwarzania wpisanemu do rejestru zgodnie z ustawą z dnia z9 lipca 2oo5 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznpn i elektronicznlm (Dz.U. z 2cl3 r. poz. 1155).

V.

Opis rnetody

odpadów:
"bie"arria
Przedsiębiorstwo prowadzić będzie sortowanie oraz §rmczasowe
magazlflor,vanie odpadów. Odpad1, zbierane będą \^/ kontenerach lub
pojemnikach, usytuowanych na utwardzonym podłożu,w sposób

uniemozliwiaj ąc"v zanieczy szczenie środowiska gruntowo-wodnego.
W celu zaper,łlrrienia ochrony środołriskapunkt zbierania odpadów \Ą),posazony
został \^/ wagę, specjalistyczne kontenery, pojemniki, wózek widłowy. Ponadto
teren do zbierania został utwardzony płltami jumbo.
Odpady dostarczone do zakładu będą poddawane ocenie jakościowej oraz
ważone. Po rozładunku pracorłmicy będą dokonyłvali ich rozsortowania, ze
względu na przydatnośćdo dalszych procesów odzysku i recyklingu.
Odpady niebezpieczne umies zczar'e będą w specjalis§cznych pojemnikach.
Wszystkie odpady przekazyłvane będą uprarłmionym odbiorcom posiadającym
]Ąłnagane zezwolenia w zakresie gos1lodarowania odpadami.
Zbieranie odpadów odbyłvałosię będzie w sposób zaper.ł,rriający racjonalne
wykorzystanie środków i możliwościtechnicznych firmy, niepowodujący
zagrożen ani uciążliwościdla środowiska.

VI.

Pracorłmikom mającym kontakt z odpadami należy zaperłmió higieniczne i
bezpieczne warunki pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia z6 września7997 r. \^/ sprawie ogólnych przepisów
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z2oo3 r. Nr 169, poz. 1650 zezm.).

VII.

Nakazuje się przestrzegania zasad postępowania z odpadami w sposób
zaper.łrrriający ochronę zycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z
zasadą zrórrrnoważonego rozwoju, a \^r szczególności przestrzegania zasad
zapobiegania powstawaniu odpadórv lub ograniczania ilościodpadów i ich
ne

gaĘłrmego oddziałyr,ł,rania na środowisko.

VIII. Wszelkie zmiany

Starostą Brodnicki.

postanowień niniejszej decyzji winny byó uzgadniane ze

IX.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z uzyskania innych \ĄT,maganych prawem decyzji

x.

Traci moc decyzja z dnia t9 października 2011 r. znak: OŚ. z6++-tlz4ltol:rt
ltydana ptzez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska działającego z
upowaznienia Staros§ Brodnickiego - zenvolenie na prowadzenie działalności

i uzgodnień.

w zakresie zbierania odpadów.

XI.

Zezwolenie udziela się na czas oznaczony do dnia oz

lipca zozł r.

uzasadnienie
Wnioskiem, który wpłynąłdo tutejszego Starostwa w dniu z3 maja 2oI4 r.)
PHU STALZŁOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie - Kajkowie przy ul. Bukowej z,
rłrystąpiłoo wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania
odpadów w Brodnicy przy ul. Kolejołvej 1, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr

27416. Zgodnie z art.4r ust. z i ust. 3 pkt. z ustawy o odpadach, organem właściwl,rn

do wydania zerwolenia na zbieranie odpadów na terenie miasta Brodnicy, jest

Starosta Brodnicki.
Wnioskodawca, zgodnie z art. z5 ust. 2 ww. ustalw, posiada §.tuł prar.łłrv do
terenu, na którylrn magaąry}owane będą odpady. Odpady, z wyjątkiemptzeznaczonych
do składowania, mogą byó magaz\mowane, jeżeli koniecznośó magaąmowania ulmika
z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie ptzektacza terminów
uzasadnionych zastosowaniem §ch procesów, nie dłużejjednak niż przez 3 lata.
Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z zasadami określonymi w ustawie o
odpadach oraz innych przepisa ch szczegółowych.
Niniejsza decyzja nie zwalnia Stronę z obowiązków określonychodrębnymi
przepisami, w t}rn uzyskania przewidzianych nimi decyzji, w szczególności
rłlmikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz
ochronie środowiska.
Decyzja została r,łydana na czas określony, zgodnie z vmioskiem, na lo lat. Z
uwagi na zmianę przepisów ustawy o odpadach - art. z3z ust. 2 - zezwolenie na
zbieranie odpadów zacholrłrje ważnośćna czas, na jaki została wydana, nie dłuzej
jednak niż przez dwa lata od dnia wejściaw zycie niniejszej ustawy tj. do dnia z3
sĘcznia 2015 r., strona rłystąpiłao wydanie nowej decyzji - zezwolenia na zbieranie
odpadów.
Na vmiosek strony straciła moc decyzja z dnia t9 października 2011 r., znak:
OŚ. z6+ą-tlząltoltt, wydana przez Natzólnika Wydziału Ochrony środowiska
działającego z upo\^raznienia Staros§ Brodnickiego - zezwolenie na prowadzenie
działalnościw zakresie zbierania odpadów.
Po zapoznaniu się zprzedłożon}rrnrłnioskiem spełniająqłnrłry.łnagania ustarły
o odpadach, postanawiam jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji słuzy stronie prawo umiesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Staros§
Brodnickiego wterminie r4 dni od da§jej otrzlłnania.

z up. §TARO_STY

&"ff#ffi,Q,-

inspektor
w Wydziale OchrurIr Środou.iska

Zgodnie z treŚcią art. 6 ust. 1 pkt 3 us_tawy zdnia 16 listopada zoo6 r. o opłacie skarbowej (Dz.
z zotz t. poz. tz9z. ze
doĘczącą zapłaĘ opłaty skarbowej pobrano opłatĘ skarbową w lcr,rrocie
_zm.)
okreŚlonej w załączniku do ustawy częśćIII, poz. 44 pkt.1 - 6ń,oo zł (słowniÓ: sześćsetizesnaście
zło§ch oo/roo gr.), §tu}em wydanej decyzji.
_ OPłata skarbowa została wniesiona w dniu 21.c,5.2c74 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w
Brodnicy PKo BP SA oddział w Brodnicy nr 95 1o2o 5024 oooo r3oz ooro oBB3.
U,.

Otrąrmują:

r.

2.

PHU STALZŁOM Sp. z p.o.. ul. Bukqwa z. ra-roq Ostróda - Kajkowo.
A/a - E.T.

Do wiadomości:

1.
2.
3.

Burmistrz Brodnicy.

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu.

