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zezwolenie Ira zbieranie odpadów

Na podstawie art. 4I,42 ust. l,43 ust. l iart.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t.
o otlputluclt {Dz. tJ. z 2013 r., poz.2I ze zr..), ar1. 39 ustawy z clnia 20 stycznia 2005 r.
o recvlrlingu polu:clrhr .lrvcofctnl,clt z elisplouittc.ji (Dz. U. z 2013 r. poz. Il62 ze zrn.)
rozpol,ządzenia Ministra Srodor,ł.iska z dniaż7 r,lrześtria 2001 r. ł,spl,ttlrie liutttlogu oclptlclthr (Dz.
U. Nr l12 poz. 1206) oraz allt. l04 k.p.a. - Koclek,s po,stęplll,ttllict adminislrucllinego - (tekst
jeclrrolity Dz.U. z2()l3 r..poz.267 ze zm.), po rozpatrzenir: wniosku: Pana Adama Bojarskiego
clzialającego z Llpowaznienia Przedsiębiorstrva Handlorł-o - Usługowego ..STALZLOM" Sp. z o. o.,
ul. Bukclłva 2. 14-100 Ostrócla, clot.vczącego r,_łdatria dec"vzji - zęzwolęnia na prowadzenie
dzialalności rv zakresie zbierat-ria odpadów. po zapoznaniu się z załączotr1,,nli intbrnracjarrri.
dotl czącl,rni gospodarlii odpadami w w/w zakładzie oraz po tlzgodrrietlitt z Marszałkierrr
\\'ojerrciclztr,l,a Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztrnie (OS-PŚ.7212.2.1.2014 z dnia 3 pazclzierrrika

]0 l -ł r.:

oriekam:

|. Zezsalalll

na pro\\,aclzenie działalrlościr,ł,zakresie zbierania odpadów przez zakład:

Przedsiębiorstlvo Handlorvo-tlsługorł,e,,STALZŁOM" Sp. z o. o., ul. Buko*,a 2,
l4-100 Ostróda
NIP: 7412060357, REGON: 280288314
na rrastęp
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Rodzaje odpadórv przełvidyrł,anych do zbieranra:
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rolnictlva, sadorvnictrł,a, upra}v hydroponicznych, rylrolówstrva, leśnictrva,

lorviectlva oraz Drzetlvórstłva żvrvności
lnictwa. sadorvnictwa. uDraw lrvdropolticznvch. leśnictrva. łor.viectrva i rl,bolów
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Z go r zeltna wa lc o r,ł,nic za
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Odpad), z odlervn ictlva zelaza
wvbrakorr alre lvvrobv zelirvne

Odpacly z ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki porvierzchni metali
i tworzvlv sztucznvch
Odpad},z kształtorvania oraz f-iz),cznej i nleclranicznej obróbki powierzchni metali
i tworz}rrv sztucznych
Odpad1,, z toczenia i piłowania żelaza oraz.iego stoporv
CZąstki i pyl5, żelaza oraz.|ego stopórv
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Zużyte katalizatory zattieczyszczone sttbstattciartli tliebezpieczllr llll
Odpady z buclolv_v, remontów i demontażu obiektórv budorllanr-ch oraz infrastruktury
drogowej (wlącza.iąc glebę i ziemię z terenórr- zaniecą,szczonl,ch)
odpadv i zlotnl, tnetaliczne oraz stopórr rnetali
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Kable illlle lliż rrvlllieIlioIle ri l7 0-+ l0
Odpad1, z instalacji i urządzeń slużącl,ch zagospodarowaniu odpadólvo z oczyszcza,lni ścieków
ora7 7, uzclatniania w,odv nitnei i rlodv do celów nrzemvslotvch
odoadv z tert]ricztrego orzekształcarria odpadów
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2.

Miejsce zbierania oclpadów: ul. Jagiellońska 25 B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
clziałce nr 601, obręb nr 14 o pow,ierzchni 2000 m2.

3. Z

odpadarrri postępow-ać zgodriie z wytnogatli, określonymi w ttstawie
i przepisach wykonawczych, a w szczęgólności:

o

-

na

oclpuclach

__1

_

l) Podczas prowadzetria zbierania odpadólv nleiali. za wyjątltierli odpadórv opakorvaniowycl-r po
prodrrktach zyr.vnościowvch" rtpralłniot-t1,, .iest obor,viązany. prz,v przl,jlrrowatritt tl,ch odpadów od
osób fizl,cznych niebędących przedsiębiorcami. do rłypelriiania fbrnrularza przyjęcia odpadór,v
rnetali w dwóch egzemplarzach. po jednyni egzetnplarzu dla przekazującego i dla przyjmr"riącego
odpad1,. Formularz polvinierr zar,vierać rv szczególlrości:
a) określenie rodzajtr odpadcin,. rodzaju prodLrktu" z którego powstał odpad, oraz źrodlo
poclrodzenia,
b) inię i nazrvisko. adres zanrieszkania oraz nlilner dowoclr-t osobistego ltrb innego dokunrentu
str,vierdzającego tozsamośćosob1, przekazujące.j otlpady.
Wzór fbrt,tlttlarza określająprzepis1, szczególne. Wypelnione fbrrntllarze przechon1,,rł,ać
przez okres 5 lat. licząc od końca roku kalerrdarzo",vego. w którynr je sporządzono i przedstar,viać na
ządanie organór,ł,przeprowadzających kontrolę. Policji. straż_v nriejskiej i słuzb oclrrony kolei.
Nalezy zwrócić Llwagę na pochodzenie zbieranych elernerrtów nretalowych i w.ykltrczyć
zbieranie odpadów, nrogących stanowić elenrerrt1, taboru kolejowego, trakcji elektrvcznych 1ub
telekom urrikac yj nyc h lub i nrrych. niogących pochcldzić z kr adzież .
2.) Odpirdy ll1aqazvnow-ać r,r, sposób selektywny lla terenie tniejsca zbierarria. r.ł,yłączrrie do czasu
zgrcltnadzenia odporviedrriej partii ilościowejodpadórv" nie dłrrze.j iednak rriż 3 lata. natonriast
ri, zakresie n]a_{aazynowania bóterii i akurnulatorów - 1 rok. Uprar.ł,nionv trrttsi posiaclać tytuł
pra\\-nv do rrriejsca nra9azynowania.
,]) Zebratle pojazdi 111agazvno\\,ać na wydzielon1,ln. ogrodzonym, utwardzonym placu na terenie
punktu zbierania. rr taki sposób. ab.v zabezpieczyć w-yposażenie i częściprzeznaczonę do
pollo\\llego uzr-cia przed trszkodzetrieln oraz zminimalizować ryzyko wycieku paliwa i płyrrórł,
ekspioatacyjnl,ch. Niedopuszczaltle jest nragazynorvanie pojazdów w pozycji na boku i na dachu.
4) Odpad1 złortru stalon-ego lnagazvllo\l-ać rv przęznaczoni,,clr do tego celu kontenerach" złonl
metali kolororvych w pojenrnikach stalorvych i aiuminiorvl,ch. a baterie i akurrrtrlatory lv,vłączrrie
\\, spcc!alistllczn_vch. zamr.k"atrvch po.ic,nl"llikacl,. I]letrletrtr cl duzr clr gltrarr taclł moga 'r;,c
składorvane bezpośrednio na placlt trtrł,ardzolrym, Odpady \Ą-postaci baterii i akumulatorów zbierać
oddzielnie od innych rodzajórł, odpadór,v. Odpacl1, r,l,skazane rł, niniejszej decyzii powinny bi,ć
nlagazvtlo\\ane \\,sposób bezpiecznl,dla środorł,i:;kai zdrowia lrrb zycia ludzi oraz z zachowanietrr
slr-tsztr1 clr itrteresórv osób trzeciclr.
5 ) Odpad1, przekazl,r,vać do transporttt wyłącznie uprawtlion,vm podmiotorrr, posiadającym
stoso\\,lle zezrł,olenia. Transport odpadólv pow,itrien odbywać się w myślprzepisórv o odpadacli
oraz transporcie drogowyl1}. Transport odpadów plo,uvillien odbyrł,ać się w kontenerach. pojazdarrri
do plzerł,ozu kontenerórł, ltrb luzet-n pojazdami z krytą naczepą. w sposób bezpieczny dla
środowiskai lLrdzi oraz z zachowaniern innych przewidzianl,clr pralvenr wytrrogólł,.
6) Zbierarle odpady mllszą by,ć przekazywane do dalsze_eo przetworzenia rł,vłącznie upraw,nion,vnr
podmiototn. zapewniającynr zgodne z praw-em ich zagospodarowanie.
7) Plzekazyvlać w-szystkie zebrane pojazdy do następujące.i stacji denrontazu:
_v

stacja demontażu nr N/2 P.H.U. ,,STALZŁOM''Kajkowo, ul. Bukowa2,,11-100 Ostróda
lI.

Zastrzegam" że:

l. Działalnośćzakładu, polegającą na zbieraniu odpadów, wynienionych w niniejszej decyzji,
nalezy prowadzić zgodnie z poIrzebą zachowania uvmagań oclrrony, życla i zdrowia \ldzi oraz
ochrony środowiska.
2. Transport odpadów zlęcac tłprar,vnionenru porlnriotowi ltrb pror,vadzić w-e własnynr zakresie.
z zaclrowanienr przewidzianycli prawem rł,ynrogów, w sposób zapewniajacy racjonalrre
wykorzystanie środkatrallsporttt i niepowodlrjący zagrozeń u,rtlchu drogow;vnr arri uciążliwości
dla ltrdzi i środorviska. W szczególności transport odpadów niebezpiecznyclr porvinien odbywać
się pojazdeln przygotor,vanyłn i oznakowanyil1 zgodnie z ptzepisalni o przewozie towarów

-4niebezpiecznych (ustawa z dnia l9 sierpnia 2011 r. o 7,1l,:clt,tl:ia tolt,urów niebezpiecznvch (Dz.
U. z20l l Nr 227 poz, l367 zę zrll.)).
a
J. Posiadacz odpadów jest obolviązan>l do prorł,adzenia iclr ilościorł.eji jakościowej ewidencji.
zgodnie z katalogiem odpadów oraz zgodnie z obow,iązrrjącymi przepisami szczególnl,rni.
Dokumenty sporządzone na potrzeby elvidencji przeclror,v>r\yac ptzez okres 5 lat i przedstawiać
rra ządanie organów przeprowadzającl,ch korrtrole, Zblorcze zestawienie dar-rych o rodzajach
i ilościodpadów oraz sposobach postęponania z ninri przekazyr,vać w terminie do dnia l5 marca
za poprzedni rok kalendarzowy u,łaściwelllLImalszałkon,i woj ewództwa.
4. W przypaclku, gdy uprawniony nalusza przepisy ustawy lub nie przestrzega warunkór,ł,
określonyclrw ninieiszej decyzji. organ rł,.vclając1 decyzje moze wezwać do niezwłocznego
zaniechania naruszeń ltlb cofnąć dec"vzję bez prawa do odszkodorł,ania.
5. Wykonywanie uprawnień. wynikający,ch z rrirriejsze_i declzji nie moze naruszać praw osób
trzecich, a w, szczególności prawa wlasności.zaśzbieranie odpadólł, nrusi ocibl,wać się za zgodą
ich wy,twórców lub posiadaczy.
III.

Niniejsza decyzja obor,viązuje do 31 grudnia 2023 roku.

IV.

Stwierdzam 1i,l,gaśńięcie w,całościdecyzji Starosty Norł,ot-niejskiego z dnia 7 kwietnia
r. ztlak: OŚ.ZOłS- I-2lIlO8 zatrł,ierdzajacej prograln gospoclarki oclpadami
niebezpieczn,r,mi z uwzględnienienr zbierania odpadółv dla zakładu: Przedsiębiorstt\,o
Handlowo- Usłtrgorvego ".STALZŁON{" s,c. Urszula Cichewicz. Stanisław Ciclrewicz,
ul. Bukorł,a 2, I4-I00 Ostr,óda- Kajkowo oraz decyzji zmieniających decyzję z dnta7
kr,r,ietnia 2008 r.: z dnia 6 pażdzi.ernika 2008 r. znak OŚ.7645-1-2lIl08 oraz
z dnia 23 października 2013 r. znak OS.7645-1-2l1l08 dla Przedsiębiorstwa HandlowoLlsłu_eow,ego ..STALZŁOM" Sp. z o. o.. ul. Btrkowa 2.14-100 Ostrócla.

2008

UzłsłDt{IENIB
Wnioskodawca - Patr Adan Bojarski działający z upowaznienia Przedsiębiorstwa HandlowoUsługorvego ..STALZŁOM" Sp. z o. o.. ttl. Bukowa 2. 14-100 Ostróda wl,stąpił z wnioskiem
o wydanie zęzwolęnia na pror,vadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów.
Po zapoznanlLl się z załączonymi infbrmacjanri, dotyczącymi gospodarki odpadarni
w w/w Zakładzie, po uzgodrrienir,r z Marszałkier-1-1 Wojerł,ództrva Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz po ustaleniu. ze nie nra przeszkód do trdzielenia wnioskowan.vch uprawnień,
postanowiono wydać decyzję w zakresie i na warunkaclr. jak porł,yzej.
Pot;czpNtr

Od niniejszej decyzji słuzy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty
do Samorządow,ego Kolegium Odwołarł,c
ni od chwili otrzyrnanra
decyzji.

-5Otrzyrnują:

1.

Do

w

Adam Bojarski w imieniu Przedsiębiorstiva Harrdlowo-Usługowego ..STALZŁOM" Sp. z o. o." ul.
Bukową2- 14JO0 Osaocla .

iadolności:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska u,Olsztynie - Delegatura Elbląg,
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurski ego w Olsztynie,
3. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego,

4.

ala.

pracownik prowaclzący spra\,vę: Marta Kowalska
sporządziła: Marta Kowalska
Pobrano opłate skarborł,a rv rvysokości 6 l 6,00 zł.
Podstawa plawna: cz. lll Lrst. 44 pkt l zaIączrrika w zr.viazktl z art.
(t.i. Dz. U. z2012 t..poz. 1282 ze nn.).

l tlst. l pkt lc ustaivy

z-

dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbol ei
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Nowe Miasto Lubawskie, 2015-02-23

DECVZJA

i art. 155 ustawy z dnta 14 czerwca I96a r. - Kodel<s
*
postępowania administracyjnego (tekst jednolitv Dz. U . z 2013 t., poz, 267 zę zm,), na wniosek
Na podstawie art. 154 § 2

strony:

orzelr.am:

zmienić decyzję Starosty Nowomiejskiego z dnta 07 pńdzierntka 2014 r.

znak:

oS.6233.3,4.2014.MK
- zezwolęnle na zbietanie odpadów dla zakładu:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,STALZł-OM" Sp. z o. o., ul. Bukowa 2,I4-I00 Ostróda,
REGON: 280288314, w następujący sposób:
pkt. I. 3.7 o treści
,,Przekazywaó wszystkie zebranę pojazdy do następującej stacji demontazu:
stacja demontażu nr N/2 P.H.U. ,,STALZŁOM" Kajkowo, ul. Bukowa}, 14-100 Ostróda"

otrzymuje brzmienie:
,,Przekazywać wszystkie zębrane pojazdy do następującej stacji demontazu:
stacja demontazu nr N/29 zlokallzawana w miejscil,*,a,6§ci Silin, na dziŃce o rulmęTzę georlezllnvtn
449193 w obrębie Bramka, gmina Morąg, należąca do Pana Władysława Kuleszy prowadzącego
działalnośćpod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranzowe ,,ALICJA" inż. Władysław Kulesza.
ul. Krańcowa IA,14-300 Morąg"

Wszystkie pozostałe warunki decyzji - zez,wolęnia pozostają bęz zmtan,

UZASADNIENIE
Zakład: Przedsiębiorstwo l{andlowo - Usłr.rgowe ,,STALZŁOM" Sp" z a" o,, ul. Bukowa 2,
14-100 Ostróda, REGON: ż80288314, w związkls zę zmtaną stacji demontażu do której zostana
przekazane zebrane pojazdy w},cofane z eksploatzrcji, ńożyłdo Starosty Nowomiejskiego \^miosek
o dokonanię zmian w posiadanym zezwoleniu" W słusznym interesie strony Ieży zmiana posiadanej
decyzji - zezwolenia. Po uzgodnieniu z Marczńłkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynię oraz po ustaleniu, ze nie ma przeszkcd do dokonania zmian w zezwoleniu, orzeczono
jak wyżej.

pouczenie
nictwem Starosty
ajej otrzymania.

-2Otrzymują:
1, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,STĄT -T OM" Sn. - o" o., ul. Rrlkowa ?,

2.

Ostróda.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,ALIC
ul. Krańcowa IA, 14-300 Morąg

J

A" inż. WładysławKulesza,

Do wiadomości:
1. Marszałek Wojewódźwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsńynie,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsźynie - DelegaturaElbląg,
3. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego,

4,

ala.

Pracownik prowadzący sprawę: Marta Kowalska
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł.
Podstawa prawna: ust.46 cz.IIIw zwiękllzust.44 pkt 1 cz. IIIzałącznikai art.
o opłacie skarbowej (t,j, Dz. U. z20I4 r., poz. 1628 ze zm.).

l

ust.

l pkt 1austawy zdniall listopada2006

r.
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