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Ostróda, 20l4.a9.22

RLŚ. 6233.2l,.2014

DEcYzuA
Napodstawię art.42 ust. 1, ustawy z dńa 14 grudnia 20l2r. o odpadach lDz.U. zdńa
8 stycznia 20|3 r. l oraz afi. rc4 kpa po rozpattzeniu wniosku Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego STALZŁOM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2 14-100 Ostróda, na prowadzenie
dzińalnościw zakresi ę zbier ańa odpadów
orzekam

1.

Zerwolić Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu STALZŁOM Sp. z o.o. ul.
Bukowa 2,l4ĄOa Ostróda , na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania
odpadów w Ostródzieprzy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 1,419

2.

Numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON posiadacza odpadów:

NIP

3.

741 206 03

57

REGON 280288314

Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

:

Rodzaj odpadu

Kod

odnadu
0201 10

100210

102080

I00ż99
100980
120101

I20I02
I20l03
I20104
I20l99
50104
I60717
1

1601 18

160601*

160211*
I60213*

I60214
160801
160807*

I70182

odoadv metalowe
zsorzelinawalcownrcza
ZsaN z hutnictwa że|aza
Inne niewymienione odpady
wybrakowane wyroby żęliwne
odpady ztoczęńa i piłowania metali
Cząstki i pyły żelazaoraz iego stopów
Odpady z toczęnia i piłowania metali nieżelaznych
cząstki i pyły metali nieżelaznych
Inne niewymienione odpady

ooakowaniazmętali

Metale żęIaznę
Metale ńeżelazne
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zużytę wz4dzeńa za,więtą1ce freony HCFC, HFC
Zużyteutządzeńazawierująceniebezpieczneelementyinneniżwymienione
w 160209 do 1602lż
Zużryłtewządzetiainne niż wymienione w 160209 do 160213
ZaSekatalizatory zawieĄące ńoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub
platynę (z vłyłączeniem1 60807)
zuffię katalizatorv zartieczrl szczone substanci ami niebezpiecznyrni
Inne niewvmienione odoadv

l
I

I70401
170402
170403
|70404
170405
170406
I70407
170410*
17a4I1
I90102
191001

t91002
191202
191203
200t23*
200135*

200136
ż00140

4.

Miedź, brail,,mosiądz
Aluminium
Ołów

CvŃ

zelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
kable zawieraiące ropę naftową smołę i inne substancie niebezpieczne
Kable inne niz rrymienione w 170410
złom żelaznv usunięty z popiołów paleniskowych
odpadv żęIaza i stah
odpady metali nieżelazny ch
Metale żelaznę
Metale nieże|azne
u rządzęnia zańe.r ai ąc e fręony
ZuffiewząQzenia elektryczne i elęklroniczne inne niż wymienione w
200I2I, 200123 zawierające niebezpieczne składniki
Zażyte utządzeńa elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
200121,200123 i200135
metale

Oznaczenie miejsca zbierania odpadów:

Działalnośów zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w miejscowości Ostróda, na
działcę nr 1419 przy ul. Grunwaldzkiej, do któĘ Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

5.

Wskazanie miejsca i sposobu mugaTynowania orazrodzaju magazynowanych
odpadów:

Miejscem magazynowania odpadów będzie dzińkanr l4l9 przy ul . Grunwaldzkiej w
Ostródzie, do któĄ Wnioskodawcaposiadatytuł pramy. W zrviązku ztym,żę dzińalność
polegać będzie na zbieraniu odpadów, magaTpowanie może mieó charakter wyłącznie
tymczasowy, to znaczy, że w trakcie magazynowania odpady nie mogą byó poddawane
jakiemukolwiek procesowi przetwarzartia a jedynie mogą być przygotowywane do
przekazańa ich podmiotowi, posiadającemu określone pra,wem decyzje w zakresie
gospodarowania odpadami. Sposób magazynowania mazabezpieezaćprzedewentualnymi
odciekami oraz uniemożlińać przedostanie się substancji do środowiska.

Kod

Rodzaj odpadu

odpadu
0201 10

1

0021 0

Odpady metalowe

Zgoruelina walcownicza

Miejsce i sposób
magazynowania
'W
kontenerze, pojemniku
zńezpieczone przed
opadami atmo sferyc zny mi,
na utwardzonvln oodłożu
W kontenerze, pojemniku
zabezpieczone przed
opadami atmosferyc znymi,
na utwardzonyln oodłożu

102080

Zgary z hutnictwa żelaza

700299

Inne niervymienione odpady

100980

Wybrakowane wyroby zęliwne

l20101

Odpady ztoczęńai piłowania metali

120I02

Cząstki i pyły żelazaoraz jego stopów

120103

Odpady z toczęnia i piłowania metali
nieżelaznych

120104

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

I20199

Inne niewymienione odpady

1

501

04

l601 17

160l

l8

Opakowaniazmetali

Metale żel'azne

Metale ńeżelazne

W kontenerze, pojemniku
zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi,
na utwardzonym podłozu
W kontenerze, poj emniku
zńezpieczone przed
opadami atmo sferycznymi,
nauffilardzonym podłożu
W kontenerze, pojemniku
lub luzem zabezpieczone
przed opadami
atmosferycznymi, na
utwardzonvm podłozu
W kontęnęrze lub innym
poj emniku zńezpieczone
przed opadami
atmosferycznymi, na
utwardzonvm oodłozu
W kontenerze lub innyrn
poj emniku zabezpieczone
przed opadami
atmosferycznymi, na
utwardzonvm oodłożu
W kontenerze lub innym
poj emniku zabezpieczone
ptzed opadami
atmosferycznymi,na
utwardzonym podłożu
W kontenerze lub innym
poj emniku na utwardzonym
podłozu zab ezpieczone przed
opadami atmo sferyc zny mi,
lub w magazynię odpadów
W kontenerze, poj emniku
lub luzem zńezpieczone
przed opadami
atmosferycznyml, na
utwardzonvm oodłożu
W kontenerze, pojemniku, w
bigbag lub luzem na
utwardzonym podłożu
zabezpieczone przed
opadami atmo sferyc znymi,
lub w magazynie odpadów
W korrtenerze, poj emniku
lub luzem, na utwardzonym
podłożu
W kontenerze, poj emniku
lub luzem, na utwardzonym

160601*

Baterie i akumulatory ołowiowe

160211*

Zuffie urządzeńa zawierające
HCFC, HFC

I60213*

Zużyte ur ządzeńa zawier Ą ące niebezpieczne
elementy inne niZ wymienione w 160209 do
I60212

I60214

Zużryte urządzenia inne niZ wymienione w

fr

eony

160209 do 1,60213

160801

Zużyte katalizatory zavńer ające ńoto, srebro,
ren, rod, pallad, iryd lub plaĘnę (z
v,yłączeńem 160807)

160807*

Zużyte kataltzŃory zańe czy szczone
substancj ami niebezpiecznymi

170182

Inne niewymienione odpady

l70401

Miełż,btąz,mosiądz

170402

Aluminium

170403

Ołów

170404

Cynk

podłozu lub w magaąmie
odpadów
W kontenerze lub innym
pojemniku odpomym na
dzińańe substancji
zawartych w odpadach, na
utwardzonym podłozu w
masazvnie odoadów
W kontenerze, pojemniku na
utwardzonym podłożu pod
wiata magazvnową
'W
kontenęrze lub innym
poj emniku na utwardzonym
podłożu pod wiatą
magt\zvnowa
W kontęnerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłożu pod wiatą
magazynową
W kontenerze lub innym
pojemniku odpornym na
dzińanle substancji
zawarty ch w odpadach, na
utwardzonym podłożu w
masazvnie odoadów
W kontenerze lub innym
pojemniku odpomym na
działarie substancji
zawarty ch w odpadach, na
utwardzonym podłożu w
masazynie odpadów
W kontenerze, poj emniku
lub luzem zńezpieczone
przed opadami
atmosferycznymi,na
utwardzonvm oodłożu
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłożu w magazynie
odoadów
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu w magazynie
odoadów
W kontęnerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu w magazynie
odoadów
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonvm

|70405

zelazo i stal

1704a6

Cyna

17a407

Mieszaniny metali

170410*

Kable zańerające ropę naftową, smołę i
inne substancj e niebezpieczne

170411

Kable inne niż w;,rnienione w 170410

190I0ż

Złomżelazny usunięty z popiołów
paleniskowych

191001

Odpady żę|aza i stali

19|002

Odpady metali nleżelazny ch

191202

Metale żęlazne

191203

Metale nieżelazne

200123*

U r ządzeńa zawier ające freony

200135*

ZuĄte

w ządzenia elektryczne

i

elektroniczne inne niZ wymienione w
20 0 l 2 l, 20 0 1 23 zawier Ą ąc e ńeb ezpie czne
składniki

podłożu w magaąrnie
odpadów
W kontenerze, pojemniku
lub luzem, na utwardzonym
podłozu
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na u§llardzonym
podłozu w magazynie
odpadów
W kontenerze, pojemniku
lub luzem, na utwardzonym
oodłożu
W kontenerze lub innym
pojemniku odpornym na
dztńańę substancji
zawarĘchw odpadach, na
utwardzonym podłożu w
masazvnie odoadów
W kontenerzelub in rym
pojemniku odpornym na
dzłńarie substancji
zawarĘchw odpadach, na
utwardzonym podłożu w
masazynie odpadów
W kontenerze, pojemniku
lub luzem zabezpieczone
przed opadami
atmosferycznymi,na
utwardzonvm oodłożu
W kontenerze, pojemniku
lub luzem, na utwardzonym
podłożu
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłożu w magazynie
odpadów
W kontenerze, poj emniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu

W kontenerze, poj emniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu lub w masazynie
W kontenerze, pojemniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu pod wiatą
magźvynową
W kontęnerze, poj emniku
lub luzem na utwardzonym
podłozu pod wiatą
magazynową

I

!

ZOO|ZS I Zui:yteurządzeńaelekĘczne i

l elektroniczne inne niZ w_vmienione w
ża0121,200Iż3 i200135

W kontenerze, poj emnik*
lub luzem na utwarcżonvffpodłożu po<i wra*
W kontenerze, pojemniku
lub luzem, na utwardzonym

6.

Opis metody zbierania odpadów:

Zbięrarię odpadów będzie polegało głównie naprzyjęciu odpadów do punktu zbierania.
Następnie odpady zostanąrulużonę i selektywnie umieszczone w odpowiednich kontenerach,
pojemnikach lub w magazynie. Magazynowanie odpadów na wskazanej nieruchomości
będzie się odbywać do czasu uzbierania określonej partii transportowej. Odpady będą
zabezpieczone przed potenejalnym negatywnym wpĘwem na środowisko.W trakcie
zbięrańa odpady nie mogą ulec przetworzeniu. W dalszej kolejności odpady zostaną
przekazane do odzysku lub unieszkodliwianiapodmiotom, posiadającym odpowiednie
decyzje na prowadzenię działalnościw zakresie gospodarowania odpadami

7.

a
a

Dodatkowe warunki zbierania odpadów:
Rozładuneki zńadlxtek prowadzió w sposób niepowodujący rozproszenie odpadów
oraz zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska
Odpady magazynowaó w pojemnikach, kontenerach, beczkach wykonanych z
materiałów odpomych nadziałanie substancji zawartych w odpadach
Miejsca magźvynowania utrzymywać w naleźryl.ej czystościi porządku
Miejsca magazynowania wyposńyó w sorbenty w ilościgwaranĘącej neutralizację
ewentualnych wycieków substancji zawarĘch w odpadach
Zbierańanńeży prowadzić w sposób niepowodujący ucięliwości hałasowych lub
odorowych
Zbierarie odpadów odbywać się będzie w sposób stosowny do charakterystyki,
właściwości
i stanu skupienia odpadów, zabezpteczĄący przed,zarlieczyszczeniem
wtórnym

8.

Czas obowiązywania zezwolenia:

Z,ęrwolęńę vrydaje się na czas ozruaczony, tj. do dnia 11.09.2024 r.

uzasadnienie

STALZŁOM Sp. z

o.o,, z Ostródy wystąpiła z wnioskiem do StaroĘ Ostródzkiego o
wydanie zęrvrcIęnia na zbieranie odpadów. Wniosek odpowiada wymogom art. 4ż ust. 1
ustawy o odpadach. Zapoznańe się z dokumentacj ą ńożoną przez wnioskodawcę, pozwoliło
stwierdzió, żeprzedstańone we wniosku działańa,będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenię dzińalności zgodnie z niniejsą decyĄą, nie spowoduje zagrożeńa życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska. Z uwagi na fakt, że miejsce zbierania znajduje się na terenie
Powiatu Ostródzkiego, zgodnie zart.4lust. 3, organem właściwymdo wydania zezwoleniajest
starosta ostródzki.

Biorąc powyższe pod uwagę otzeczono jakw sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorądowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 - stu dni od dnia jej

otrzymania.

Pouczenie:

o

o
c

posiadacz odpadów ma obowiqzek przechowllwać dokumenty sporzqdzone na
potrzeby ewidencji przez olrres 5 lat, liczqc od lrońca roku kalendarzowego, w

hórym sparzqdzono te dokumenĘ.
posiadacz odpadów ma obowiqzek sHadać Marszałkowi województwawłaściwemu
ze względu na miejsce wytwarzania, zbiorczego zestqwienia danych o rodzajach i
ilościodpadów, o sposobie gospodarowania nimi, w terminie do ]5 marca za
poprzedni r ok lrnl e ndarz owy.
Niniejsza decyĘa nie nłalnia od uzyskania innych zenłoleń i decyzji wymaganych
prawem.
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Do wiadomości:

-

Marszałek Woj ewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olszfynie
Bunrristrz Ostródy
ala

Wnioskodałca uiściłopłatę skarbowqw lwocie 6]6 zł ną konto Urzędu Miastaw Ostródzie zgodnie z częściq III
44 p.plł 1 Załqcznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dr. U. nr 225 poz. Ió35.)

ph

