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Działdowo,2015.08.2I

Ro.6233.14.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3, art. 42 ust" 1 i 4, art.43 ust. l oraz art. 44 ustawy z dnia
14 grudnia 20I2r. o odpadach (Dz.U. z20I3r,, poz,2I ze zm.), po rozpŃrzentu wniosku
o wydanie zęzwolenianaprowadzęnię dziaŁalnościw zakresie zbięrania odpadów
orzekam:

1. Zerwo|ić Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM"

Sp. z o.o., Kajkowo,
ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda, NIP 74I-206-03-57, REGON 280288314 na prowadzenie
dzialalności w zakresie zbierania odpadów.

2.

Ustalić rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania.
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zużryte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 04-

ZużlĄe urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16

02 11-

ZażlĄe urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09r
do 16 02 12-

16

0ż 13

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

Zu*J te kaia|,izaiary zanie c zy szczo

n

ę

s

u b starr cj

ani

i

n iebe

zp

i

ec z n

i6 08 07

ymi

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
U r ządzenia zawi eraj ące

1,7

freony

0410

20 01 ż3

Zfir5Ąe urządzenia elektryczne i elektroniczne innę niż wymienione w 20 0121-,20 0I23zawieraiace niebezoieczne składniki

20 01 35-

ODPADY INNE NIŻ NIEtsEZPIECZNE

Odpady metalowe

02 01 10

Zgorzelina walc ownicza

10 02 10

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 80

Wybrakowane wyroby zeliwne

10 09 80

Odpady ztoczenia i piłowania żęIaza oraz jego stopów

12 01 01

Cząstki ipyĘ żelaza orazjego stopów

12 01 0ż

Odpady ztoczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

Iż01 04

Opakowania zmetaIi

15 01 04

ZuĘte lub nienadające się do uzltkowania pojazdy niezwierające cieczy i
niebezpiecznych elementów

innych

16

0i

06

--

Metale żęIazne

16 01

l7

Metale nieżelazne

i6 01

18

Zużryte urządzenia inne niz wymienione

w 16 02 09- do

Zużryte katalizatory zawierające złoto, srebro,
(zvlyłączeniem l6 08 07-)

ren,

16 02 |3-

rod,

pallad,

16

iryd

lub

platl ne

0ż 14

16 08 01

Miedź, brąz, mosiądz

1,7

Aluminium

17 04 02

Ołów

17 04 03

Cynk

1l

żęlazo i stal

1- 01 05

Cyna

1-

(]-ł 06

Mieszanina metali

i-

0] 0-

Kable inneniż wymienione w 17 04 10

1-

0-1

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19

0l 0:

Odpady zżęlazaistall,

l9

10

0i

Odpady mętali nieżelazny ch

19

l0

02

Metalę żelaznę

L9 I2 02

Metale nieże|azne

19 12 03

Zuffie urządzenie
200I23 i200135

_

elektryczne

i

elektroniczne lnne nlZ wymienione

w 20 01 2l

Metalę
(*)

-

04

0-1

01

04

i

1

20 0I 36
20 01 40

odpad niebezpieczny

3. Określićwarunki prowadzenia działalnościw zakresie zbierania odpadórv.
1)

zbieranie odpadów będzie

się odbyvało na terenie punktu

zbtetanta odpadów
na działcę ff 20I4l4, obręb Miasto Działdowo przy ulicy R. Dmowskiego,

2) metoda zbierania odpadow - odpady określone w puŃcie 2 zbierane będą od firm i osób
flzycznych w sposób selektywny według rodzajów odpadów,
3) odpady na|eży przekazywać za pośrednictwem firm posiadających zezwolenie
na transport tych odpadów do miejsc przetwarzania podmiotom mającym zezwolenie
właściwegoorganu na prowadzęntę działalnościw zakresie przetwaruania tego rodzĄu
odpadów.

4. Określićmiejsce i sposób magazynowania odpadów.
1) magazynowanie odpadów będzie się odbywało na tęrenie punktu zbieranta odpadów
na działce nr 2a14l4, obręb Miasto Działdowo przy ulicy R. Dmowskiego,

2) sposób magazynowania odpadów:

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ZuĘte lub nienadające się do uzytkowarria pojazdy

16

0l

C, HF C

16

0ż 11

Zużyte urządzenia zawieraj ące n i ebezp ieczne
elementy inne niz wymienione w 16 02 09do 16 02 I2r

16

02

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

Zużryte ur ządzen ia zaw ier aj ąc e fre ony, H C

F

ZuĘ te katalizatory zani e czy szczo n e s u b sta n cj a m i
niebezpiecznymi

04-

13r

16 08 07-

Kable za-wierające ropę naftową, smołę i irrne
sub stancj e niebezpieczne

1,7

]-

an Ąl aa*
/-v v I ^L)

rza,jzen ia zar."ieraj ące frecny

Z i3te urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
11 ż wymienione w 20 01 21-, 20 0I23r zawierające
n ebezoieczne składniki

04

10-

20 01 35-

Luzęm na placu magazynowym
w wydzielonym miejscu o betonowej
nawierzclrni
Luzem pod wiatą magazynową
w wydzielonym miejscu o betonowej
nawierzchni
Luzem pod wiatą magazynową
w wydzielonym rniejscu o betonowej

nawierzchni
Kontener lub szczelnie zamykany
pojemnik odporny na dziŃanie
składników odpadów, umieszczony
w magazynie w wydzielonym miejscu
o betonowei nawierzclrni
Kontener lub szczelnie zamykany
pojemnik odporny na działanie
składników odpadów, umieszczony
w magazynie w wydzielonym miejscu
o betonowei nawierzchni
Kontener lub szczęlnie zamykany
pojemnik odporrry na działanię
składników odpadów, umieszczony
w magazynie w wydzielonym miejscu
o betonowei nawierzclrni
Luzem pod wiatą magazynową
w wy<izieionyn rniejscu o betonowej
nawierzchrri
Luzęm pod wiatą magazynową
w wydzielonym miejscu o betonowej
nawierzchni

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
'

"i

Rodzaj odpadów
02 01 10

Odpady metalowe

Z go r

zelina

w al

c

own

IVlagarynowanie

ic

za

10 02

l0

Zgary z hutnictwa żęIaza

10 02 80

Wybrakowane wyroby zeliwne

l0 09

80

Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzclrni
Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonowym
podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w wydzielonym rniej scu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzchni
Kontener, pojemnik metalowy
lub luzem w wydzielonyrn miejscu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzchni

Odpady

z

toczęnia

i

piłowania że|aza oraz jego

stopów

12 01 01

Cząstki tpyĘ żelaza orazjego stopów

12 01 02

Odpady ztoczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

Cząstki i pyĘ metali niezelaznych

12 01 04

Opakowania zmetalt

15 01 04

Zużyte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy
nierwierające cieczy i innych niebezpiecznych

16 01 06

elementów

Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzchni
Kontęnęr lub pojemnik metalorr1,
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonou-ej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalorły
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w wydzielonym miejscu
na placu magazynowym o betonowej
nawierzchni
Kontener, pojemnik metalowy, worek
Ępu Big Bag,bądź luzem na placu
magazynowym lub w magazynie
o betonowei nawierzchni
Luzem na placu magaz\,,no\\\,m
rv rrl,dzielonl,m miejscu o 6ęl9n6rvej
narr,ierzchni

pojemnik metalorr;,.
bądźluzem na placu magażł,no\\),m
o betonowei narvierzchni
Kontener, pojemnik metalowy, bądź
luzem na placu magazynowym lub w
masazvnie o betonowei nawierzchni
Luzem pod wiatą magazynową
w wydzielonym miejscu o betonowej
nawierzchni
Kontener lub szczelnie zamykany
pojemnik odporny na działanie
składników odpadó*,. umieszczon1,
w magazynie rl, rłl,dzielonl-m miejscu
o betonowei narvierzchni
Kontener iub pojemnik metalorłv.
bądźluzem na placu magazyno\Ę,m
lub w magazynie o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźluzem na placu magazynowym
lub w magazynie o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźluzem na placu magazynowym
lub w magazynie o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźluzem na placu magazynowym
lub w magazynie o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźIuzem na placu magazynowym
o bętonowei nawierzchni
Kontener

Metale żelazne

16 01 17

Metale nieżelazne

16 01 18

ZużryĄe wządzenia inne
do 16 02 13-

niz wymienione w 16 02 09-

Zużlte katalizatory zawierĄące złoto, srebro, ren,
rod, pallad, i,yd lub plaĘnę (z wyłączeniem

16

0ż 14

16 08 01

16 08 07-)

Międź,brąz, mosiądz

I7 04

Aluminium

11 04 02

Ołów

17 04 03

Cynk

I7 04 04

Że|azo

i

stal

1,7

01

04 05

1ub

I7 04 06

Cyna

11 04 07

Mieszanina metali

Kable inne niz wymienione w

1'7

0410

1,7

Złom żelazny usunięĘ z popiołów paleniskowych

Odpady

zżelazai stah

0411

19 01 02

19 10 01

Odpady metali nieże|azny

ch'

19 10 02

Metale żelaznę

I9 |2 02

Metale nieżelazne

19 Iż 03

ZuĄle urządzenie elektryczne i elektroniczne inne
niz iłl,mienion. * ż0 0I Źf ,ż0 0l23- i 20 01 35-

ż0 0I 36

Metale

ż0 01 40

Kontener, poj emnik metalowy
lub luzem na placu magazynowym,
bądźwmagazynie o betonowej

nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądź|lzem na placu magazynowym
o betonowei nawierzchni
Kontener lub szczelnie zamykany
pojemnik odporny na działanie
składników odpadów, umieszczony
w magazynie w wydzielonym miejscu
o betonowei nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźluzem na placu magazynowym
o betonowei nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądź|uzem na placu magazynowym
o bętonowei nawięrzchni
Kontener, poj emnik metalowy
lub luzem na placu magazynowym,

bądźw magazynie o betonowej

nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
bądźluzem na placu magazynowym
o betonowei nawierzchni
Kontener, pojemnik metalowy
lub 1uzem na placu magazynowym,

bądźwmagazynie o betonowej

nawierzchni
Luzem poci wiatą magazynową
w wydzielonym miejscu o betonowej
nawierzchni
Kontener lub pojemnik metalowy,
lądźluzem na placu magazynowym
r betonowei nawierzchni

5) miejsce magazynowania odpadów na\eży oznakować, a opakowania na odpady opisaĆ,

4) po szcze gólne rodzaj e o dpadów magazynować sel ektywni e,

akumulatory przeznaczonę do przętwarzania i recyklingu należy
magazynowaa nie dłużejntż przęz okres 1 roku, zaśpozostałe odpady należY
magazynować nie dłużejniż przez 3 lata (okresy magazynowania odpadów liczone

5) zużyĄe baterie

i

sąłącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów),

6) miej sce magazynow ania zabezpieczy c przed do stępem
7) odpady magazynować

z zachowaniem

o

sób po stronnych,

zasad ładu i porządku.

5. Ustalić ważnośćdecyzji do dnia 21.08.2025r.

UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo Handlowo-[Jsługowe STALZŁOM Sp. , o.o., Kajkowo, ul. Bukowa 2,
]4-100 Ostrodą wystąpiło z wnioskięm z dnia 24.06,201,5r. o wydanie zęzwolenla
na prowadzęnie działalnościw zakresie zbięrania odpadów. Wśród odpadow wymienionych
we wniosku znajdują się odpady określonę w katalogu odpadów w podgrupie 12 0I jako odpady
z ksztńtowania oIaz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw

- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, atakże
podgrupie 19 10 - odpady z rozdrabniania odpadów zawterających metalę.
Zbteranymi odpadami będą również metale żęlazne i nieżelaznę z grupy 16 i 19 oraz zużyle
urządzenia elektryczne i ęlęktroniczne, baterie, akumulatory i katalizatory z grupy 16 I 20.
Ponadto firma zbterac,będzie zużyte lub nienadające się do użytkowaniapojazdy, kable, zgaTy,
zgor zeltnę wal cownic zą, wyr oby żeliwne oraz opakowani a z metali.
Spółka zamięrza prowadzió punkt zbteranta odpadow punkt zbtęrania pojazdów
wycofanych z eksploatacji, punkt skupu złomu na działcę nr 20I4l4, obręb Miasto Działdowo
przy ul. R. Dmowskiego. Powyższa działka stanowi własnośćSpołki STALZŁOM. Do wniosku
dołączono decyzję nr 4l20I3 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia I9.07.20I3r., znak:
PNS.6220.6.2013 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabnuania
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajqcego na lokalizacji punktu zbieranią
odpadów - punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu skupu złomu
przewidzianego do realizacji w Działdowie przy ul. Zwirki i Wigury na działce nr 20]4/4, obręb
sztucznyah. odpady w podgrupię 17 04

odpady

w

miąsto Działdowo.

Spółka STALZŁOM wskazała, iż odpady po dostarczeniu na teren punktu skupu będą
wazone, segregowane i umieszczurtę w wydzielonych miejscach posiadających betonorł,ą
nawierzchnię na placu magazynowym, pod wiatą, bądż w magazynie. Zbieranie
i magazynowanie odpadów będzie się odbywało w sposób selektlłr,ny,, u-edług rodzaioq
odpadów. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazd1, będa ustarr-iane na placu
wyposazonym w separator substancji ropopochodnych, u, sposob zabezpteczając1 je przed
wyciekami paliw i płynow eksploatacyjnych oraz uniemozlir.viając1, przl,padkorre przedostanie
się wycieków do środowiska, Baterie i akumulatory, zużlĄe katalizatory oraz kable będą
magazynowane w kontenerach lub pojemnikach odpornych na działanie składników- odpadów,
posiadających szczelne zamknięcia, umieszczanych w magazynle. Odpady urządzeń
elektrycznych i elektronicznych będą gromadzonę luzem pod zadaszoną wiatą magazynową.
Odpady metali kolororvych będą umieszczane w kontenerach lub pojemnikach ustawionych
w magazynte bądŹ luzem na placu magazynowy,m. Pozostałe odpady będą magazynowane
luzem na placu magazynowym.
Po zgromadzeniu dostatecznej ilościodpady będą przekazywane za pośrednictwem firm
posiadających zezwolenie na transport tych odpadow do miejsc przetwarzania podmiotom
mającym zęzwolęnie właściwegoorganu na prowadzęnie działalnościw zakresie przetwaruania
tego rodzaju odpadów.

W dniu żL08.20I5r. zostały przeprowadzone

oględziny przez pracorłnika Starosnva
Powiatowego w Działdowie przy udziale przedstawiciela fi.rr.y STALZŁOM Sp. z o.o. puŃtu
zbteranta odpadów - puŃtu zbierania pojazdow wycofanych z eksploatacji, punktu skupu
złomu odpadów znajdującego się w Działdowię na działce w 20l4l4, obręb Miasto Działdow.o
przy uL R. Dmowskiego. W dniu oględzin stwierdzono, że na terenie punktu skupu odpadów
Spółka STALZŁOM nie ptowadziła działalnościw zakresie zbierania odpadow, Na placu
magazynowym umieszczona jest zadaszona wiata, pomieszczenie magazynowę oraz
pomieszczenie biurowę, przy którym znajduje się zamontowana na stałe waga samochodowa.
P|ac magazynowy posiada betonową nawierzchnię i jest wyposazony w separator substancji
ropopochodnych, a teren dzińki 20I4l4 jest ogrodzony t zabezpieczony ptzed dostępem osób
postronnych. Podczas oględzin stwierdzono, że na przedmiotowej nieruchomości panuje ład
i porządek. Oceniono, ż teręn omawianej działki jest przygotowany do prowadzenia

działalnościw wyżej wymienionym zakresie.
Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art, 4I ust. 3
oraz art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z ktorym zezwolenie na prowadzenie
działalnościw zakresie zbierania odpadów wydaje starosta.
Organ uznil, iż przedłożony przez STALZŁOM Sp. z o.o, wniosek spełnia wymogi zawartę
w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, a przedstawiony w nim sposób gospodarowania odpadami
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi ani dla środowiskai jest zgodny z ustawą
o odpadach.
Biorąc pod uwagę powyźsze orzęczonojak w sentencji.

-

pouczenie

l.

Odpady należy magazynować nie dłużejniż przez okres 3 lat, który liczony jest łqcznie
dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów (art. 25 ust.6 ustawy o odpadach).

2. Posiadacz odpadów jest obowiqzany do prowadzenią na bieżqco ich ilościowej i jakościowej
ewidencji zgodnie z przyjęĘm katalogiem odpadów (art. 66 ustawy o odpadach).

3. W przypadku zmiany rodzaju odpadow przewidyuanych do zbierania lub warunków
prowadzenia działalnościnalezy wystqpić z wnioskiem o zmianę niniejszego zezwolenia.

Od

niniejszej decyzji prrysługuje odwołanie do Samorządow€go
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem StarosĘ Działdowskiego,
14 dni od daty doręczenia.

Otrzvmuia:
i'l.] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
_].......-....-..*

\Ł'l STALZŁOM

2.

Sp, z o.o.

Kajkowo, ul. Bukowa 2
14-100 Ostróda
Adres do korespondencj i:
Adam Bojarski (pełnomocnik)
Lutek 8, 11-015 OlszĘnek
A,a.

Do wiadomości:
1 . Marszałek Wojewódźwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska
3. Burmistrz Miasta Działdowo

Wnioskodawca dokonał w dniu 18.06.2015r, zapłaĘ opłaĘ
skarbowej w kwocie 633,00 zł (616,00 + 17,00)
na rachunek barrkowy Urzędu Miasta Działdowo, zgodnie
z ust. 43c pkt a w części III oraz ust, 1 części lV
załączlikado ustały o opłacie skarbowej o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 20^lĄr,. poz. l 628 ze zm.)

ryT

podinsp. Katdżyna Milczarek

Kolegium
w terminie

