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lława, dnia,14 listopada 2014

oSR.6233.25.2014

r.

DEGYZJA

Starosty lławskiego
Na podstawie ań. 41 ust. 1, 2, 3 i 4, ań.42 ust. 1, arl,43 ust, 1, ań. 44, arl. 48 pkt 3)
ustawy z dnia '14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm,), arl. 39 ust.
i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r, o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji (.1.t.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1162), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12
pażdziernika 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdow wycofanych
z eksploatacji (Dz.U, Nr 214, poz. 1806 ze zm.) orazarl, 104 §2 i 162 § 1 pkt 1)i § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Bojarskiego działającego w imieniu spółki
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalzłom Sp, z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo,
14-100 Ostróda
,1

orzeka się

l.
ll.

Stwierdzic wygaśnięcie decyĄi Starosty lławskiego znak. OŚR.zOłzl31t2OO5
dnia 11.08.2005 r. udzielającej społce Stalzłom Sp. z o.o., ul. Bukowa 2,
14-100 Ostróda, Regon 280288314, zezwolenia na zbieranie odpadow

z

przy ul Składowej 1 A.

Stwierdzic wygaśnięcie decyzji Starosty lławskiego znak. OSR.6233.22.2O11
z dnia 30,01,2012 r, udzielĄącej Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu ,,STALZŁOM"
Sp. z o,o., ul. Bukowa 2. Kajkowo, 14-100 Ostróda, Regon 280288314, zezulo|enia na

zbieranie odpadow na działce nr 1l15 obręb 7 miasta lława przy ul. Towarowej.
lll. Udzielic spółce Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o.,
ul. Bukowa 2, Kajkowo, 14-100 Ostróda, NlP 7412060357, Regon: 280288314,
zezwolenia na zbieranie odpadow na częścidziałek nr 1l7, 1l8 i 1115 obręb 7 miasta
lława.

1. Rodzaje odpadow przewidzianych do zbierania, metody zbierania
oraz miejsce i sposób ich magazynowania:

odpadów

Odpady po dostarczeniu do punktu zbierania będąwazone, segregowane i kierowane
tymczasowego magazynowania. Odpady będą magazynowane
selektywnie.

do miejsca
L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce isposób
maqazvnowania

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,łowiectwa oraz

przetwórstwa żvwności

1.

02 01 10

Odpady metalowe
10 odpadv z procesów termicznvch

2.

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

3.

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

4,

10 02 99

lnne niewymienione odpady

5.

10 09 80

Wybrakowane wyroby źeliwne

W kontenerze lub pojemniku na
utwardzonvm placu

W kontenerze lub pojemniku na
utwardzonvm olacu
W kontenerze, pojemniku
na utwardzonvm olacu

W konteneze lub pojemniku na
utwardzonvm olacu
W konteneze, pojemniku lub luzem na

utwardzonvm olacu
12 odpady z kształtowania oraz tizycznei i mechanicznei obróbki powierzchni metali i tworzvw sztucznvch
12 o,1 o,|
6.
odpadv z toczenia i piłowania żelaza
w kontenerze lub ooiemniku na

oraz ieoo stopow
7.
8,

9,
10.
t

12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 99

Cząstki i pyĘ żelaza oraz jego stopów
Odpady ztoczenia i piłowania metali
nieżelaznVch

Cząstki i pyĘ metali nieźelaznych
lnne niewymienione odpady

utwardzonvm placu

W kontenerze lub pojemniku na
utwardzonvm olacu

W kontenerze lub pojemniku na
tltwardzonvm olacu

W kontenerze lub pojemniku na
utwardzonvm olacu

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu

s oopaov oparowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte
w innvch qrupach
W kontenerze, pojemniku, big bagach lub
luzem na utwardzonym placu lub w
Opakowania z metali
15 01 04
1,1,
maoazvnie odpadów
16 odoadv nieuiete w innvch qrupach
Zużyte lub nienadające się do
,l2.
Luzem na utwardzonym szczelnym placu
1 601 04użvtkowania poiazdv
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy n iezawierające
Luzem na utwardzonym szczelnym placu
13.
16 01 06
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów

14,
15.

,16

01 17

16 01 18

Metale żelazne
Metale nieżelazne

W konteneze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm olacu

W kontenerze, pojemniku lub luzem na
utwardzonym placu lub w magazynie
odoadów.

W kontenerze, pojemniku lub luzem
Zuży te u rządzenia zawi e raj ące
zabezpieczone pla n deką na utwardzonym
16 a2 11*
16.
freony, HCFC, HFC
olacu lub w maqazvnie odpadów
W kontenerze, pojemniku lub luzem
Zużyte uządzenia zawi e raj ące
zabezpieczone plandeką na utwardzonym
17.
16 02 13*
niebezpieczne elementy inne niż
placu lub w maoazvnie odpadów
wvmienione w 16 02 09 do 16 02 12
W kontenerze, pojemniku lub luzem
Zużyte uządzenia inne niż
zabezpieczone plandeką n a utwardzonym
16 02 14
18.
,l6
02 13
wymienione w 16 02 09 do
placu lub w maqazvnie odpadów
W konteneze lub pojemniku odpornym na
działanie substancji zawańych w odpadach
Baterie i akumulatory ołowiowe
19.
16 06 01*
zabezpieczone plandeką w magazyn ie
odoadów
W kontenerze lub pojemniku odpornym na
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
działanie substancji zawańych w odpadach
16 08 01
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub
20.
nl2tvne (zwvłaczeniem 16 08 07')
w maqazvnie odpadów
W kontenerze lub pojemniku odpornym na
Zużyte katalizatory zanieczy szczone
działanie substancji zawańych w odpadach
2,1.
16 08 07substancjami niebezpiecznymi
w maqazvnie odpadów
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając

qlebe i ziemie z terenów zanieczvszczonych)

22,

17 0,1 82

lnne niewymienione odpady
Miedż, brąz, mosiądz

23,

17 04 01

24,

17

25,

17 0403

Ołów

26.

17 0404

Cynk

27.

17 04 05

żelazo i stal

0402

Aluminium

28,

17 04 06

Cyna

29,

17 04 07

Mieszaniny metali

30.

17 04,10*

31.

,l7 0411

Kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje
niebezoiecznie
Kable inne niz wymienione w 17 04
10

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm olacu lub w maqazvnie
W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu lub w maqazynie
W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu lub w maoazvnie
W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm olacu lub w maqazvnie
W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu lub w maqazvnie
W konteneze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm placu

W kontenerze lub pojemniku odpornym na
działanie substancji zawańych w odpadach
w maqazvnie odpadów
W kontenerze lub pojemniku odpornym na
działanie substancii zawańVch w odpadach

w maqazvnie odpadów
19 Odpady z instalacji i uządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
W kontenerze, pojemniku lub luzem
Złom żelazny usunięty z popiołów
19 01 02
oaleniskowvch
na utwardzonvm placu
W kontenerze, pojemniku lub luzem
19 10 01
Odpady zżelazaistali
placu

32,
33.

na utwardzonvm

34,

19 10 02

Odpady metali niezelaznych

35.

19 12 02

Metale żelazne

19 12 03

36.

na utwardzonvm placu

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm olacu lub w maqazvnie

20 odpadv komunalne łacznie z frakciami qromadzonvmi selektvwnie
W konteneze, pojemniku lub luzem
zabezpieczone plandeką na utwardzo nym
20 01 23*
U rządzenia zawierające freo ny
placu lub w maoazvnie odpadów.

37.

*

Metale nieżelazne

W kontenerze, pojemniku lub luzem
na utwardzonvm olacu lub w maqazvnie
W kontenerze, pojemniku lub luzem

38.

20 01 35*

39.

20 01 36

40,

20 01 40

Zużyle urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 ,20 01 23 zawierające
niebezoieczne skład niki
Zużyle uuądzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21.20 01 23 i 20 01 35
Metale

W kontenerze, pojemniku lub luzem
zabezpieczone p la ndeką na utwa rdzonym
placu lub w magazynie odpadów.
W konteneze, pojemniku lub luzem
zabezpieczone p la ndeką na utwa rdzonym
olacu lub w maoazvnie odoadów.
W kontenerze, pojemniku lub luzem na
lltwardzonvm nlactl

odpady niebezpieczne

2.
!V.

Miejsce zbierania odpadów: częścidziałek ff 1l7, 1l8
ul. Towarowa.

i

1115 obręb

7 miasta

Zobowiązać spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Stalzłom" Sp.
ul, Bukowa 2, Kajkowo, 14-100 Ostróda, do:

1. magazynowania odpadów

2.
3.
4.

5.

6,
7.

lława,

z

o.o.,

na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł
prawny; odpady powinny byc odpowiednio zabezpieczone i nie powinny
stanowić zagrożenia dla ludzi i środowiska,
zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadów przed dostępem osób
trzecich,
prowadzenia działalnościw zakresie zbierania odpadów nie powodując
przenikania uciązliwości wynikających z użytkowania terenu poza granice
własnościlub uzytkowania,
transpońu odpadow przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie
z wykorzystaniem odpowiednio dostosowanych środkowtranspońu
i w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla
środowiska,
przekazywania zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji
demontażu pojazdow prowadzon ej przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o., połoźonejw miejscowości Ostroda-Kajkowo
przy ul. Bukowej 2, a pozostałych odpadów podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia na ich dalsze gospodarowanie,
postępowania z odpadami metali zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie,
postępowania ze zbieranymi pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytymi bateriami
i akumulatorami zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym
zakresie, zwłaszcza ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz aktami wykonawczymi do ustawy, ustawą o bateriach i akumulatorach
oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

V.

Ustalic termin obowiązywania niniejszej decyĄi do dnia '13 listopada2024

r.

UzAsADNl EN l E
Pan Adam Bojarski działający w imieniu społki Pzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Stalzłom Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo, 14-100 Ostroda, wystąpiłdo Starosty lławskiego
z wnioskiem o uchylenie decyzji Starosty lławskiego znak: OSR.7647l31l2005 z dnia
11.08.2005 r. udzielającej społce Stalzłom Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda, Regon
280288314, zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul Składowej '1 A, uchylenie decyzji
Starosty lławskiego znak: OSR,6233 .22.2011 z dnia 30.01.2012 r. udzielającej
Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu ,,STALZŁOM" Sp. z o.o,, ul. Bukowa 2, Kajkowo,
14-100 Ostroda, Regon 280288314, zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr 1l15
obręb 7 miasta lława przy ul. Towarowej oraz wydania spółce Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo, 14-100 Ostroda, nowego zezwolenia
na zbieranie odpadów na częścidziałek nr 1l7, 118 i 1115 obręb 7 miasta lława,
Przedłożony wniosek spełniał wymogi art, 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r,
o odpadach (t.j, Dz, U. z 2013r. poz, 21 ze zm.), określającegozawańośc wniosku o wydanie
zezwolenia na zbieranie o§padów. Wymagał natomiast wyjaśnień wobec czego pismem
znak. OSR.6233,25.2014 z dnia 28,08,2014 wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26.09.2014 r.
Z przedłożonego wniosku wynika, iz spółka Pzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
,,Stalzłom" Sp, z o.o., ul, Bukowa 2, Kajkowo,14-100 Ostróda, na częścidziałek nr 1l7,118
i 1115 obręb 7 miasta lława zamierza prowadzic punkt zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz zbierac odpady głownie metali oraz zużytego spzętu elektrycznego
i elektronicznego. Obecnie na tym terenie prowadzi zbieranie odpadow, na które posiada
zezwolenie Starosty lławskiego znak,, OSR.7647131l2OO5 z dnia '1'1.08.2005 r. oraz
OSR.6233.22,2011 z dnia 30.01,2O12 r. Z uwagi na art. 232 ust,2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach, ktory mowi, że zezwolenia na zbieranie odpadow wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zachowują waznoścnie dłuzej niż przez dwa
lata od dnia wejściawzycie ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. od 23.01.2013
r.), społka działĄąc przez pełnomocnika wystąpiła do Starosty lławskiego o uchylenie ww.
decyzji i wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów. Co prawa pełnomocnik wniosł
o uchylenie obowiązujących decyzji Starosty lławskiego ale zgodnie z art. 48 pkt 3) ustawy
z dnia,14 grudnia o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów wygasa na wniosek
podmiotu objętego zezwoleniem. Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie
w kontenerach, pojemnikach lub luzem na utwardzonym terenie lub w magazynie na
działkach, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu). Teren zbierania
odpadów jest ogrodzony, wyposażony w wagę o nośnościpowyzej 3,5 Mg, szafę metalową
słuzącą do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdow oraz sorbenty zapewniające
ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wyciekow płynow eksploatacyjnych
z magazynowanych pojazdów. Odpady pojazdow magazynowane będą na terenie
utwardzonym i uszczelnionym o powierzchni min. 2OO m2 wyposazonym w separator
substancji ropopochodnych. Według oświadczenia wnioskodawcy punkt zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji spełnia podstawowe wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 pażdziernika 2005 r. w sprawie wymagań dla punktow
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 214, poz. 1806 ze zm.). Zbierane
odpady będą przekazywane do dalszego gospodarowania podmiotom działalącym na
podstawie wymaganych zezwolen, a polazdy do stacji demontazu pojazdow prowadzonej
przez społkę połozonej w miejscowości Ostróda-Kajkowo przy ul. Bukowej 2.
Zamierzony sposób gospodarki odpadami nie jest niezgodny z planami gospodarki
odpadami, przepisami prawa miejscowego oraz przepisami zzakresu gospodarki odpadami.
Właściwepostępowanie z odpadami - zgodne z ustawą o odpadach i przepisami
szczegółowymi, nie będzie powodowało zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla
środowiska.
Zgodnie z ań.41 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) prowadzenie zbierania odpadów wymaga
4

uzyskania zezwolenia, ktore wydawane jest na czas oznaczony nie dłuzszy niż 10 lat.
Zezwolenie na zbieranie odpadow w drodze decyzji wydaje starosta właściwyze względu na
miejsce zbierania odpadow z wyłączeniem: pzedsięwzięc mogących zawsze znacząco
oddziaływac na środowiskow rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;odzysku odpadów innych niz
niebezpieczne polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jezeli
ilośćumieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na
dobę lub całkowita pojemnośćwyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż25 000 M9;
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych oraz przedsięwzięć
zlokalizowanych na terenach zamkniętych. Społka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
,,Stalzłom" Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo,14-100 Ostroda na częścidziałek nr 1I7,118
i 1115 obręb 7 miasta lława nie posiada regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz nie prowadzi odzysku odpadów innych niz niebezpieczne polegającym na
wypełnianiu terenow niekorzystnie przekształconych. Działalnoścta nie stanowi także
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie jest
zlokalizowana na terenach zamkniętych. W związku z wyżĄ przytoczonym przepisem
ustawy o odpadach, organem właściwymmiejscowo i rzeczowo do wydania zezwolenia na
zbieranie odpadow jest Starosta lławski.
Ań. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych
z eksploatacji fi.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1162) mówi, ze starosta wydaje zezwolenie na
prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadow przedsiębiorcy prowadzącemu
punkt zbierania pojazdow po uzgodnieniu z marszałkiem województwa lub regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska właściwymmiejscowo do wydania pozwolenia
zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z
prowadzeniem stacji demontazu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, z którym
przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę. Zgodnie z wyżej
wymienionym przepisem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniem znak: OS-PS.7242.2.2.2014 z dnia
1610.2014 r. pozytywnie uzgodnił wniosek w sprawie wydania społce zezwolenia na
zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdow wycofanych
z eksploatacji.

Zgodnie z arl. 162 § 1 pkt 1) i §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
organ administracji publicznej, ktory wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej
wygaśnięciejezeli decyĄa stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej
decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy lezy to w interesie społecznym lub w interesie
strony. Organ stwierdza wygaśniecie w drodze decyzji. Decyzje rozstzygĄą sprawę co do
jej istoty w całościlub w częścialbo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji - ań.
104 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Treścdecyzji przygotowano
w oparciu o ań. 43 ust. 1 ustawy o odpadach oraz ań. 39 ust, 2 ustawy o recyklingu
pojazdow wycofanych z eksploatacji.
Wobec powyzszego ożeczono jak w sentencji decyzji.

Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia Wnioskodawcy od wypełnienia innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Od niniejszej decyzji słuzy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwemStarosty lławskiego, w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbowąw wysokości616 zł i 10 zł, na podstawie aft, 1 częścil
poz. 53 oraz częścilll poz. 43c pkt a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r,

DYREKT,aR

, Wydziafu Ociu.ony
sroilowiska

l RolIlictwn

§\

ff*"dsiębiorstwo
2.
3.

Handlowo Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o., ul, Bukowa 2, Kajkowo, 14-100 Ostróda za
pośrednictwemPana Adama Bojarskiego, Lutek 8, 1 1-01 5 Olsztynek
Polskie Koleje Państwowe S.A., ul, Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
aa

Do wiadomości:

1-

2.
3.

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1 ,11-041 Olsztyn
Wojewódzki lnspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu
ul. Powstańców Warszawskich 10, 82 - 300 Elbląg
,l
Burmistrz Miasta lławy, ul. Niepodległości 3, 14 -200 lława
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lława, dnia 5 maja2015

oSR.6233. 11.2015

r.

DEGYZJA

Starosty lławskiego
z dnia 14 czenvca'1960 r. Kodeks postępowania
2013r. poz. 267 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku spółki
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalzłom Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo,
14-100 Ostróda, w sprawie zmiany decyzji Starosty lławskiego znak: OSR.6233.25.2014 z dnia
4 listopad a 2014 r.
Na

podstawie 155 ustawy

administracyjnego (t.j. Dz. U.

z

,1

orzeka się
zmienić decyzję Starosty lławskiego znak. OSR.6233.25.2O14 z dnia 14 listopada 2014 r.
udzielającą spółce Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o., ul. Bukowa 2,
Kajkowo, 14-100 Ostróda, NlP 7412060357, Regon: 280288314, zezwolenia na zbieranie
odpadów na częścidziałek nr,1l7, 1l8 i 1115 obręb 7 miasta lława, w taki sposób, ze punkt lV
podpunkt 5 decyzji otrzymuje brzmienie:

z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Alicja" Władysław Kulesza, ul. Krańcowa 1A,
14-230 Morąg, zlokalizowanej w miejscowości Silin 18, na działce nr 449193 w obrębie Bramka,
gmina Morąg, a pozostałych odpadow podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich
dalsze gospodarowanie, "
,,5. przekazywania zbieranych pojazdów wycofanych

UzAsADNlENlE
Spółka Pzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalzłom Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo,
14-100 Ostróda wystąpiła do Starosty lławskiego z wnioskiem o zmianę decyĄi Starosty
lławskiego znak. OSR.6233.25,2014 z dnia 14 listopada 2O14 r. udzielającej spółce
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Stalzłom" Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Kajkowo,
14-100 Ostróda, NlP 7412060357, Regon: 280288314, zezwolenia na zbieranie odpadów na
częścidziałek nr 117,1I8i 1115 obręb 7 miasta lława. Wnioskowanazmiana polega na zmianie
stacji demontażu pojazdów, do ktoĘ społka będzie przekazywała pojazdy wycofane z eksploatacji
zbierane w punkcie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanym w miejscowości
lława przy ul. Towarowej. Pojazdy wycofane z eksploatacji, które dotychczas były przekazryane
do stacji demontazu pojazdow prowadzonych przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Stalzłom Sp. z o.o. w miejscowości Ostroda-Kajkowo przy ul. Bukowej 2, będą przekazywane do
stacji demontazu pojazdow zlokalizowanej w miejscowości Silin 18 prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Alicja" WładysławKulesza, ul. Krańcowa 1A, 14-230 Morąg.
Na podstawie ań. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji fi.t. Dz.U. z2015 r. poz. 140) Starosta lławski wystąpił do Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego o uzgodnienie wniosku w sprawie zmiany decyĄi znak,
OŚR.6233.25,2O14 z dnia 14 listopada 2O14 r. Marszałek Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
postanowieniem znak. OS-PS.7242.2.2.2015 z dnia 11.03.2O15 r. pozytywnie uzgodnił
przedmiotowy wniosek.

Zgodnie z art' 155 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2013 r. poz.267 ze zm,) decyĄa ostateczna, na mocy którą strona
nabyła prawo, może byc w kazdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory ją wydał, jeżeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiają się uchyleniu
lub zmianie takiej decyĄi i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Strona
postępowania pismem z dnia 14.04.2015 r. (data wpływu do urzędu 20.04.2015 r.) wyraziła zgodę
na zmianę decyĄi znak: OSR.6233,25,2014 z dnia 14listopada 2O14 r. Starosta lławskijako organ
reprezentujący właścicielagruntu w stosunku do nieruchomości będących własnościąSkarbu

Państwa (działek nr 117,118i 1l15 obręb 7 miasta lława), równiez nie widzi przeszkod do zmiany
zezwolenia.
Z uwagi na to ze strony wyraziły zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji, a przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się zmianie, orzeczonojak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyĄi słuzy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty lławskiego, w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyĄi.
Za zmianę zezwolenie pobrano opłatę skarbową w wysokości 308 zł, na podstawie ań. 1 oraz częścilll poz.
46 pkt 1) załącznika do ustawy z dnia 16listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2014 r. poz, 1628 ze
zm.).

2. Pan
3.
4.

Krzysztof Piekarski, Pana Adam Neumann, Polskie Koleje Państwowe S.A, Oddział Gospodarowania

Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4,80-852 Gdańsk
Skarb Państwa - Starosta lławski
aa

Do wiadomości:

1.
2.
3.

4.

Polskie Koleje Państwowe S.A., ul, Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
,|
ul. Emilii Plater , 10-562 Olsztyn
Wojewódzki lnspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu
ul, PowstańcówWarszawskich 10, 82 - 300 Elbląg
Burmistrz Miasta lławy, ul, Niepodległości13,14 - 200 lława
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