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DECVZJA
Napodstawie art.41 ust.

1

i 3 pkt

ż orazart.43

ust. 1 ustawy

zdnial4

grudnta 2012

roku o odpadach (Dz. U. z 2013 t,, poz. 2I z poźn. zm.), Rozporządzęnia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w splawie katalogu odpadów (Dz. U. z2014 r., poz,
1923), oraz art. I04 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z2013 L,poz,267 zpóźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego ST,\LZŁOM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, 14- I00
Ostróda reprezentowanego przez pełnomocnika- Pana Adama Bojarskiego, Lutek 8, 11- 015
O1sztynek

orzekam:
I.

Udzielić zezwolenia Przedsiębiorstwu Handlowo- Usługowemu STALZŁOM Sp. z o.o. z
siedzibą przy uL Bukowej 2, 14- 100 Ostróda §IP:7412060357, REGON: 280288314)na
prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów, ustalając następujące warunki:

1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, wraz ze wskazaniem miejsca i
sp os

obu ieh magazynowania.

Lp.

Kody odpadów

Rodzaje odpadów

Miejsce i sposób magazynowania

1

02 01 10

Odpady metalowe

Na utwardzonym placuw kontenerze lub poj emniku.

,,

10 02 10

Z gor zelina wal c ownt

3

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

Na utwardzonym placuw kontenerze lub pojemniku.

Wybrakowane wy:oby zeliwne

Na utwardzonym placuw kontenerze, pojemniku lub
luzem.

Odpady ztoczenia i piłowania
metali i jego stopów

Na utwardzonym placuw kontenerze lub pojemniku.

Cząstki i pyły żelazai jego stopów

Na utwardzonym placuw kontenerze lub pojemniku,

Odpady ztoczęnia i piłowania
metali nieżelaznych

Na utwardzonymplacuw kontenerze lub poiemniku.

4

10 09 80

5

Iż 01

6

12

7

|2 01 03

01

0| 02

cz

a

Na utwardzonym placuw kontenerze lub ooiemniku.

/|

0I 04

8

12

9

15 01 04

10

l6

01 04*

Cząstki pyły metal l nieżelazny ch

Opakowanta z mętali

Zużyte lub nienadające się do
uzytkowaniapoiazdy
Zużyte lub nienadające się do
użytkowan ia p oj azdy nie
zwierające cieczy i innych
niebezpiec zny ch el ementów

11

16 01 06

12

16

13

I6 01 18

Metale nieżelazna

14

16 06 01x

Baterie i akumulatorv ołowiowe

15

16 02 11*

Zlżyte ur ządzenta zawi e raj ąc e
freony, HCFC, HFC

0I

17

I6

16 02 13*

I7

16 02 14

18

16 08 01

Metale żęlazne

Zużyte urządzenia zawi eraj ąc e
niebezpieczne eleinenty inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 Iż
Zużyte ut ządzenta rnne nrż
wvmienione w 16 a2 09 i 16 0213
Zużyte katalizatol,y zaw ier aj ąc e
złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd
lub platynę (z v,ryłączentem
16 08 07)

Zużyte kataltzatory
19

0

<_

16 08 07*

zanie c zy szczone sub

st

ancj ami

niebezpiecznyml

20

17 04 01

Miedź,brąz, mosiądz

21

I7 04 02

Aluminum

22

I7 04 03

Ołów

23

I7 04 04

CyŃ

Na utwardzonym placuw kontenerze lub poiemniku.
Na utwardzonym placu lub w
magazynie odpadów - w
kontenerze, poj emniku, bigbag-ach
lub luzem.
Na utwardzonym placu- luzem.

Na utwardzonym placu- luzem.
Na utwardzonym placu- w
kontenerze, poiemniku lub luzem
Na utwardzonym placu lub w
magazynie odpadów - w
kontenerze, poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym miejscu w
magazynie odpadów- w
kontenerze lub innym pojemniku
odpornym na działanie substancji
zawartych w odpadach.
W wiacie magazynowej- luzem.

W wiacie magazynowej- luzem.

W wiacie magazynowej- luzem.
Na utwardzonym miejscu w
magazynie odpadów- w
kontenerzę lub innym pojemniku
odpornym na dzińanie substancji
za-wartychw odpadach.
Na utwardzonym miejscu w
magazynie odpadów- w
kontenerze lub innym pojemniku
odpornym na działante substancji
zaulartvchw odpadach.
Na utwardzonym placu lub w
magazynie odpadów- w
kontenerze. poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym placu lub
w magazynie odpadów- w
kontenerze, poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym placu lub
w magazynie odpadów- w
kontenerze, poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym placu lub
w magazynie odpadów- w
kontenerze, poiemniku lub luzem,

24

I7 04 05

żelazo i stal

25

17 04 06

Cyna

26

17 04 01

Mieszaniny metali

27

I7 04 10*

Kable zawierające ropę naftową
smołę i inne substancje
niebezpieczne

28

17 04 11

29

19 01 02

30

l9

31

|9 I0 02

Odpady metali nleże|azny ch

32

L9 12 02

Metale żelazne

33

i9 !ż 03

Metale nieżłlazne

Kable inne niz wymienione

w170410

Złomżelazny usunięty z popiołów
paleniskowych
"
Odpady żelaza i stalr

10 01

34

20 0I 23*

35

20 01 35*

36

ż0 0| 36

37

20 0I 40

ządzęnia zawiq ai ąc e fre o ny
Zużyte urządzenta elektryczne i
elęktroniczne inne niz wymienione
w 20 01 2I,20 0I23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zuży te ur ządzenia e l ektryc zne i
elektroniczne inne niz wymienione
w2001 2I,200Iż3 i2001 35
U r

Metalę

Na utwardzonym placu - w
kontenerze. poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym placu lub
w magazyrrie odpadów- w
kontenerze. ooiemniku lub luzem.
Na utwardzonym placu - w
kontenerze. ooięmniku lub luzem,
Na utwardzonym miejscu w
magazynie odpadów- w
kontenerze lub innym pojemniku
odpornym na dzińarie substancji
zaulartychw odpadach.
Na utwardzonym miejscu w
magazynie odpadów- w
kontenerze lub innym pojemniku
odpomym na działante substancji
zawartychw odpadach.
Na utwardzonym placu - w
kontenerze, poiemniku lub luzem.
Na utwardzonymplacu - w
kontenerze. ooiemniku lub luzem.
Na utwardzonym miejscu na placu
lub w magazynie- w kontenerze,
ooiemniku lub luzem.
Na utwardzonytnplacu - w
kontenerzę, poiemniku lub luzem.
Na utwardzonym miejscu na placu
lub w magazynie- w kontenerze,
ooiemniku lub luzem.
W wiacie magazynowei- luzem,

i
I

W wiacie magazynowej- luzem.

W wiacie magazynowej- luzem.
Na utwardzonym placu - w
kontenerze, poiemniku lub luzem.

Zbięranie odpadów prowadzone będzie na terenie utwardzonym

i

uszczelnionym

(wyprofilowanym w sposób umozliwiający odprowadzenie wód opado!\rych i roztopowych
do lokalnej sieci wód opadowych), wyposazonym w separator substancji ropopochodnych.
Nieruchomość wyposazona będzie również w:

7

2,

Oznaczenie miejsca zbierania odpadów.
Odpady zbieranę będąna teręnie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 2A- na dzińcę

nr l54l4, obręb rT 2 miastaNidzica, gmina Nidzica.

3.

Opis metody zbierania.

Punkt zbięrania odpadów funkcjonował będzie jako punkt zbięrania pojazdów
wycofanych z eksploatacji oruz punkt skupu złomu. W ramach prowadzonej działalności
będą zbierane odpady niebezpieczne i inne niż niebezp|ęcznę.

Wszystkie odpady zbierane będą selektywnie w miejscach na ten cel przeznaczonych.

Przyjęte do prrnktu oópady zabezpieczone będą przed potencjalnym, negatywnym
wpłl.wem na środowisko.

Odpady magazynowanę będą odpowiednio: do
przetwarzania)

i

do

1

3 lat

(odpady pTzeznaczone do

roku (odpady przeznaczone do składowania).

Jednorazowa iiośó magazynowanych odpadów na terenie przedmiotowej dzińki
utrzymywaó się będzie na poziomie ok. 50- 70 Mg.

Po

uzbieraniu ilościtransportowych odpady przekazywane będą uprawnionym

posiadaczom.

4.

Czas obowiązywania zezwo|enia,

Zezwolenie na prowadzenię dziŃalności w zakresie zbierania odpadów obowiązuje do
dnia2} kwietnia 2025

il.

W

r.

rwiązku z

Wnioskodawcę do:

.
r

prowadzeniem powyższej działalnościzobowiązać

zabezpieczęnla terenu magazynowaniaprzed dostępem osób trzecich;

wyposażenia miejsc magazynowania odpadów mogących spowodować przypadkowe

uwolnienie substancji niebezpiecznych

.
.

w zapas

sorbentów

na

wypadek

niekontrolowane go wycieku;

prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów oraz splawozdaulczości w zakresie
gospodarki odpadami zgodnie z obowiąującymi przepisami;

prowadzenia załadunku

i

wyładunku odpadów zgodnie

z

zachowaniem warunków

bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ochrony środowiska- ograniczając do minimum emisje hałasu;

4

przekazywania zebranych odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym zezwo|enia na
prowadzenie działałnościw zakresie gospodarki odpadami;

realizowania zbierania odpadów zgodnie

o

Burmistrza Nidzicy

sĘcznia2014

z

nr l0l20l3
(znak:Tl.62ż0.6,ż013, z dnia 14

warunkami ustalonymi Decyzją

środowiskowych uwarunkowaniach

r.);

przestrzegania zasad wynikających

z

przepisów odrębnych,

w tym zasad

doĘczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.

UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

STALZŁOM Sp. z o.o, z siedzibą w

Ostródzie przy uI. Bukowej 2 wystąpiło z wnioskiem o wydanie zezwolęnia na zbieranię

odpadów niebezpiecznych Óraz innych niz niebezpieczne- w trybie art.4I ust. 1 ustawy

o

odpadach.

i

PrzedŁożony wniosek był kompletny

spełniałwymagania określone w art. 42 ust I

ustawy z dnia 1 4 grudnia 2012 r. o odpadach.

DziałalnośćPrzedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego STALZŁOM Sp.

z

o.o. w

zakresie zbieranta odpadów prowadzona będzie na terenie działkt nr I54l4 obręb nr 2 miasta

Nidzica, o łącznej powierzchni

.
.
.

0,

18 8

1 ha do

ktorej Spółka posiada tytuł prawny.

Do wniosku Inwestor dołączył:
Decyzję nr I0l20I3 o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w dniu 14 stycznta
2014 r. pIzez Burmistrza

Nidzicy (znak:Tl62ż0.6.2013);

Decyzję nr 82l20I4 o warunkach zabudowy wydanąw dniu 16 września2014 r. przez
Burmistrza Nidzicy (znak: TI. 673

0.

10

6 |ż0 I

4)

;

Decyzje nr 20912014 udzielającą pozwolenia na budowę wydana w dniu 11 grudnia
2014 r. przęz Starostę Nidzickiego (znak: BOŚ.6740. 19I.2OL4)

Inwestycja znajduje się na terenie nie objętyrn obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego, a z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, ze Wnioskodawca posiada

warunki techniczne

i

organizacyjne

do zbiorania wnioskowanych odpadów- zgodnie z

przepisami ustawy o odpadach - w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi.

Dnia 24 marca 2015

I.

Starosta Nidzicki poinformował Stronę

o

wszczęciu

postępowania administracyjnego w w/w sprawie oraz o mozliwości zapoznania się
sprawy, wniesienia uwag

i

zasttzężęń. W przewi dzianymterminie Strona nie

z

aktami

wniosła uwag i

zastrzeżeń.

ś

Prawidłowy sposób postępowania z odpadami nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla
środowiska.

Wobec powyższego orzęczono jak w senterrcji.

Pouczenie
przypadku zmiany warunków olcreślonych w niniejszym zenłoleniu na prowadzenie
działalnościw zalcresie przetwarzania odpadów, nalezy nienłłocznie wystąpić z wnioskiem o
jego aktualizację.
W

Od niniejszej decyzji słuĘ strorrie prawo odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem StarosĘ Nidzickiego w
terminie 14 dni od daĘ jej doręczenia.

Łn.qr

Budowłiclrv:l

Otrzymuie:
Handlowo- Usługowe STALZŁOM Sp. z
{T)
V Przedsiębiorstwo
Pełnomocnik: Adam Bojarski

2.

Na

Lutek 8
11- 015 Olsztynek

Do wiadomości:

I.Urząd Miejski
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
2. UtządMarszałkowski
ul. Emilii Plater I,10-562 Olsz§łr
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Uiszczono opłatę skarbową w

kwocie616ń+l7ń-

zgodnie z zńącznikiem do
ustawy z dnia 16.11.2006r. o
opłacie skarbowej (tj. Dz. U . z
20I4r.,poz. 1628 zpóźn. zm.)

§

o.o.

i

