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MARSZAŁEK

WOJEWODZTWA WARM IŃSKO-MAZU RSKl EGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2014

r.

os-PŚ.7243.16,2O14

DEcYzJA
Na podstawie ań. 181 ust. 1 pkt 4, ań, 183 ust, 1, ań, 188, ań. 378 ust. 2a pkt 2
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U, z2013r. poz, 1232
zpoźn. zm.), ań. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 1a, ań. 43 ust. 2, ań. 44, ań. 45 ust. 6
i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z poźn, zm.)
oraz ań, 104 i ań, 155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2013 r, poz,267), wzwiązku z art.40 ust. 1 ustawy zdnia
20 stycznia 2005 r. orecyklingu pojazdówwycofanych zeksploatacji (Dz. U.z2013r,poz.
1162), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ,,STALZŁOM"
Sp. z o.o., Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda w sprawie wydania pozwolenia na
wytwarzanie odpadów rtiebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem
zezwolenia na przetwarzanie i transpoń odpadów powstających w związku prowadzeniem
stacji demontażu pojazdow wycofanych z eksploataĄi oraz. uchylenia decyąi Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2005 r., znak: SR.1.6620145-1105 udzielającej
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM" Urszula i Stanisław Cichewicz,
Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz
zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie odzysku odpadow niebezpiecznych i
innych niz niebezpieczne w związku eksploatacją instalacji - stacji demontazu pojazdów
połozonej w Kajkowie pzy ul. Bukowej 2wrazzpożniejszymi zmianami,
orzekam:

z

Uchylió na wniosek strony decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
dnia
9 sierpnia 2005 r., znak: SR.1.6620145-1l05 udzielającą Przedsiębiorstwu HandlowoUsługowemu ,,STALZŁOM" Urszula i Stanisław Cichewicz, Kajkowo, u|. Bukowa 2,

l.

14-100 Ostróda pozwolenia

na

wytwarzanie odpadów

oraz zezwolenia

na

prowadzenie działalnościw zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne w związku eksploatacją instalacji - stacji demontazu pojazdów
połozonej w Kajkowie puy ul, Bukowej 2wrazzpoźnielszymi zmianami.
Udzielić Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM" Sp. z o.o., Kajkowo,
ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda (Regon: 280288314, NlP: 7412060357) pozwolenia na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz zezwolenia
na przetwarzanie i transpoń odpadów w związku z eksploatacją instalacji stacji
demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, połozonej w Kajkowie przy ul.
Bukowej 2, na dzialkach o nr ewidencyjnych 146124 146128, obręb Kajkowo
i określić:

ll.

-

i

1.

Rodzaj i parametry instalacji:

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiących zespół stacjonarnych
urządzen technicznych powiązanych technologicznie, słuźącychdo demontazu
poj azd

.

o

ów wycofa n ych z e ks p loa taĄi z wyznaczonym i sekto ra m
przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
mdg€zynowania nieosuszonych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
i :

. usuwania materiałów niebezpiecznych z pojazdów
z eksploatacji,
. demontazu częścii materiałów z pojazdów
o

o

z eksploatacji,

(na.ga.zynowania częścii materiałów wymontowanych

wycofanych
wycofanych

z pojazdow wycofanych

z eksploatacji,
rfiagdzynowania odpadów pochodzących z demontazu pojazdów.

lnstalacja wyposazona jest w zorganizowany system kanalizacji deszczowej
zbierającej ściekiz terenu utwardzonego sektorów przyjęcia i magazynowania
pojazdów. Scieki, powstałe z wód opadowych i roztopowych zebranych
z powieuchni utwardzonej są podczyszczane w urządzeniu separatora substancji
ropopochodnych oraz odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej.

2,

Żrodła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

Żrodłem powstawania odpadów

niniejszej decyĄi.

3.

są uządzenia, o

których mowa

w punkcie

l1.1.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie wytwarzania odpadów.

i

ilościodpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku
3.1, Rodzaje
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego iwłaściwości:
Tabela nr't
Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llość

Skład chemiczny

iwłaściwości

tlelq/rokl

oDPADY NlEBEzPlEczNE
1.

2.

3.

4.

przekładniowe i smarowe
n ie zawieraj ące związkow
chlorowcooroa n icznvch
Syntetyczne oleje
silnikowe, przekładniowe
smarowe

i

lnne oleje silnikowe,

przekładniowe i smarowe.

,t3*

12.000

13 02 05"

20,000

13 02 06-

15,000

13 02 08-

20,000

13 01

lnne oleie hvdrauliczne
Mineralne oleje silnikowe,

odpady olejów zawierają szereg zvaązków
chemicznych, tj.: produkty utleniania
termicznego rozkładu węglowodorów oraz
siarki, fosforu i azotu wprowadzane do olejów
jako a uięki uszlachetniające (detergenty,
modyfi katory lepkości, inhibitory korozji itp,).
Pzepracowane oleje stanowią mieszaninę
dwóch gru p su bsta ncj i zani eczyszczĄący ch:
zanieczyszczenia zewnętżne - cząstki pyłu,
piasku i inne zanieczyszczenia przedostające
się do oleju wraz z paliwem i powietzem oraz
zanieczyszczenia wewnętżne - produkty
zużywania się elementów silnika, produkty
niezupełnego spalania, jaksadza, nagar, ołów
oraz produkty pzemian wysoko termicznych
oleju i związków uszlachetniających w nim
zawartych.

odoadv oosiadaia vdaśdwościniebezpieczne,

5,

6.
7.

Odpady stałe z
piaskowników i z
odwadniania olejów w
seoaratorach
Szlamy z odwadniania
oleiów w seoaratorach
Olej z odwadniania olejów
w seoaratorach

Zaolejonawodaz

8.

odwadniania olejów w
seoaratorach

oS_PS.72 43,16,2O14

13 05 01*

5,000

13 05 02"

2,000

13 05 06*

0,500

13 05 07-

5,000

Są to odpady powstające w wyniku źw.
działalnościpomocniczej stacji demontaźu.
Charakter oddziaływania substancji
ropopochodnych na środowiskostwarza
powazne zagrożenie przy ich
niekontrolowanym przedostaniu się do
środowiska, a w szczególności do środowiska
wodnego, zarówno do wód powierzchniow}ch,
podziemnych, ujęć wody pitnej, czy też całych
systemów oczyszczania i uzdatniania wody.
Pzedmiotowe odpady składająsię w głównej
mierze z §ubstancji ropopochodnych,
węg|owodorów arom atycznych oraz
zanieczvszczonvch nim i substancii iak woda

Strona 2 z 16

lub ciała stałe - piasek.

odpadv posiadaia właściwości
niebezoieczne.
olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów
parafinowych, naftenowych i aromatycznych,

wydzielonych z ropy naftowej w procesach
destylacyjnych. Destylaty oleju napędowego
mają temperatury wzenia znacznie Wsze
(180-350"C) niż destylaty benzynowe. Z uwagi
na dużązawarloścsiarki w tych destylatach,
konieczne jest jej usuwanie popżez obróbkę
wodorową w procesach katalitycznych

9.

Olej opałowy iolej

napędowy

13 07 01*

5,000

(hydrorafinacja). O|eje napędowe to również
prod ukty otżymywane z frakĄi
pozostałościowychpo destylacji, ale w tym
wypadku konieczne są katalityczne procesy
rozkładowe (kraking katalityczny,
hydrokraking). Tak, więc skład i wzajemne
proporcje węglowodorów zawańych w olejach
napędowych są rózne w zależnościod
charakteru pzerabianej ropy oraz od

procesów technologicznych zastosowanych
pzy ich produkcji, Pzeciętny skład chemiczny

oleju napędowego: C=86-88%, H=12

-15o/o,

S=0,5-1 ,2%.

odoadv oosiadaia właściwości
niebezoieczne.

Benzyna jest mieszaniną ciekłych
węglowodorów parafi nowych, naftenowych,
aromatycznych i nienasyconych, o pzeciętnej
zawańości 7 do 10 atomów węgla w
cząsteczce. Węglowodory parafi nowe
(alkany), o ogólnym wzoęe CnH2n+Z, cechuje

10.

11.

Benzyna

Sorbenty materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych
grUpach), tkaniny do
Wycierania (np. szmaty,
ścierki)i ubrania ochronne

13 07 02-

5,000

15 02 02-

1,500

duża biernoścchemiczna, Jednym z nich jest
heksan C6H12, Nafteny mająogólny urzór
CnH2n i podobnie jak alkany są niereaktywne,
Wśród węglowodorów aromatycznych
najczęściejwystępuje benzen (C6H6) i jego
pochodne: toluen (C7H8), etylobenzen,
ksyleny itp., oraz naftalen, antracen, fenantren,
piren i ich por:hodne. Benzen jest cieczą lotną,
toksyczną, prawie nierozpuszczalną w wodzie,
jednak w obecności rozpuszczalników (np.
alkohol etylowy) jest nieograniczenie
rozpuszczalny i tworzy z wodą mieszaninę
azeotropową, Benzyna jako mieszanin a Wżą
wym ienionych węglowodorów jest substancją
|otną o gęstości ok. 0,7 g/cm3.
niebezpieczne.
odpadv posiadaia właściwości
Do tej grupy zaliczamy czyściwo w postaci
zaolejonego papieru oraz nie nadające się do
uzytku ubrania robocze pracowników, Ze
tłzględu na zabrudzenia i pozostałościolejów,
odpady te należy traktowac jako
niebezpieczne.
niebezpieczne.
Odpady posiadają właściwości

zanieczyszczone

SUbstancjami

niebezpiecznvmi (np. PCB)

Odpady filtrów składają się głównie z metalu,
różnych stopów żelaza oraz warstwy
filtracyjnej zbudowanej z papieru (celuloza)
oraz innych materiałów filtrujących. Ze
względu na swój charakter i zastosowanie
zanieczyszczone są głównie substancjami
ropopochodnym i or az zanieczyszczeniam i
pośrednimi wchodzącymi w skład odpadów
olejów pzepracowanych,
odpadv posiadaia vdaściwościniebezpieczne
tj,

12.

13.

Filtry olejowe

Elementy zawierające rtęć

,t6

01 07*

16 01 08*

5,000

0,500

Głównym żródłem odpadów zawieĄących
ńęć mogą być lampy wysokoprężne sodowe
rtęciowe,

odpadv posiadaia właściwości
niebezpieczne

14.

Elementy zawierające PCB

oS_PŚ.72 43.16,2O14

16 01 09-

0,400

i

Polichlorowane bifeny|e (PCB) są mieszaniną
kilkudziesieciu konqenerów, z teoretvcznie
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możliwych 209, jakie powstająw wyniku
chlorowania bifenylu. Polichlorowane bifenyle,
wzalezności od zawartości chloru w
cząsteczkach, stanowią ciecze o duzej
lepkości lub ciała stałe. Charakteryzują się
małą reaktywnościąchemiczną są trudno
palne, mało podatne na biodegradację.
odpadv po§iadaia właściwości
niebezoieczne.

15.

,16.

Elementy wybuchowe (np.
poduszki powietrzne)

16 01 10"

5,000

Okładziny hamulcowe
zawierające azbest

1601 11-

2,000

Odpady o właściwościachwybuchowych:
pirotechniczne napinacze pasów oraz
poduszki powietane; klasyfi kowane są do
grupy odpadów niebezpiecznych z uwagi na
niebezpieczeństwo związane z mozliwością
bezpośredniego fizycznego zranienia lub
uszkodzenia pracowników demontujących
samochód.
Główny składnik chemiczny w poduszce to
azydek sodu. Jest to krystaliczny, biały i
bezwonny proszek.
Odpady posiadaią właściwości
niebezpieczne
Zaglożeniem w w/w odpadach są zawarte w
nich części azbestu - czyli minerałów z grupy
serpeniynów i amfiboli, występujących w
postaci vt/óknistych skupień uźywanych w
pzemyślejako materiały ogniotnłałe,
izolacyjne i kwasoodporne. Pył azbestowy jest
szkodliwy dla zdrowia, powodując pylicę płuc,
zw. azbestozą która moze doprowadzic do
raka płuc.

17.

płvnv hamulcowe

16 01 13*

1.000

18.

Płyny zapobiegające
zam ar zaniu zaw ier ające
niebezpieczne su bstancje

16 01 14"

4,000

19.

inne niż wymienione w 16
01 07 do 16 01 '11, 16 01

16 01 21-

30,000

N

iebezpieczne elementy

13i 1601 14

odoadv oosiadaia vńaściwościniebezoieczne.
Odpady płynów eksploatacyjnych
proouKowane są na]częsclej na Dazle gllKolu,
czynnikami powodującymi zakwalifi kowanie
w/w płynów do grupy odpadów
niebezpiecznych może być dodatek substancji
chlorowcoorganicznych lub metali cięzkich.
Odpady posiadają właściwości
niebezpieczne,
Będą to odpady wielomateriałowe, trudne do
rozdzielenia w przedmiotowej instalacji stanowić mogą tapicerki pojazdów (sztuczny
materiał, sztuczna skóra), fragmenty siedzeń
(gąbka), dywaniki samochodowe oraz maty
tłumiące komorę silnika (skład: głównie
Mozywo sztuczne, gąbka), Odpady mogą być
zanieczy szczone s ubsta ncjam i
ropopochodnymi np. w przypadku pojazdów
powypadkowych.

20.

Transformatory i
ko n d e n sato ry zawiel

PcB

ąące

16 02 09"

0,500

Odpady posiadaia właściwości
niebezpieczne.
Polichlorowane bifenyle (PCB) są mieszaniną
kilkudziesięciu kongenerów, z teoretycznie
mozliwych 209, jakie powstająw wyniku
chlorowania bifenylu. Polichlorowane bifenyle,
w zalezności od zawańości chloru w
cząsteczkach, stanowią ciecze o duzej
lepkości lub ciała stałe. Charakteryzują się
małą reaktywnościąchemiczną, są trudno
palne, mało podatne na biodegradację.

odoadv oosiadaia właściwości
niebezoieczne.

21,

22.

Zużyte urządzenia

HcFc,

16 02 11-

3,000

Zużyle urządzenia
zawieraiace n ie bezp ieczne

16 02 13-

1,500

zawieraJące freony,

HFc

oś-pś.zz43,16.2o14

Odpadami zawierającymi freon w
samochodach są uządzenia klimatyzacyjne.
Freony to pochodne chlorowcowe
węglowodorów nasyconych, zawieĘące w
cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru,
niekiedy także bromu, np. CCI7FZ, C2C\2F4,
stanowią czynnik chłodzący w/w uządzeniach.
Obecnie sąwycofywane ze względu na
niszczące działanie wywierane pzez nie na
warstwę ozonową gdzie pod wpływem
promieniowania UV ulegają fotolizie,
prowadzącej do uwolnienia atomów chloru,
reagujących z ozonem.
odpadv posiadaia właściwości
niebezoieczne.
Do tej grupy odpadów zaliczono świetlówki i
wyświetlacze komputerów pokładowych w
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samochodach nowszej generacji powstające w
nościstacji dem ontazu oraz żv,l,
dz|ałalnościpomocniczej stacji demontazu. Ze
uzględu na zawańość szkodliwej dla zdrowia
rtęci (około 40 mg w lampie jazeniowej)
traktowane sąjako odpad niebezpieczny.
od padv posiadaia właściwości
niebezpieczne.
Klasyfi kowane są jako odpad niebezpieczny
ze względu na zawarty w nim elektrolit.
Podstawowe elementy wchodzące w skład

elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do

wyn ku działa
i

16 02 12

23,

Baterie iakumulatory

ołowiowe

16 06 01-

40,000

16 08 07*

5,000

Zużyle katalizatory
24.

zanieczyszczone

substancjami

niebezpiecznym

i.

l

akumulatora to: elektrolit

-

kwas siarkowy,

szlamy kwasu siarkowego (siarczan ołowiu),
pozostałościmetali ciężkich - ołów metaliczny
i związki ołowiu, polipropylen, odpady zelaza.
odpadv oosiadaia vńaściwościniebezoieczne.
Skład odpadóW uzalezniony jest od procesów
spalania paliw, którym towarzyszy,
powstawanie związków toksycznych w postaci
tlenku węgla (CO), niespalonych
węglowodorów (CH), tlenków azotu (NOx) i
cząstek stałych. Pzeprowadzenie spalin pzez
dopalacz katalityczny powoduje redukcję NOx
do wolnego azotu i tlenu oraz utlenianie
(dopalenie) CO i CH na dwutlenek węgla i
wodę.

odpadv posiadaia właściwości
niebezpieczne.

oDPADY INNE Nlz NlEBEzPlEczNE
Sąto odpady z procesu napawania łukiem

Odpady ztoczeniai
1.

piłowania metali

12 01 03

0,50

2.

Odpady poszlifierskie inne
niz wvmienione w 12 01 16

12 01 17

1,00

3.

Zużyle materiały
szlifierskie inne niż
Wymienione w 1201 20

12 01 21

1,00

15 02 03

2,50

4.

nieżelaznych

Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
Wycierania (np./ szmaty,
ścierki)i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15

0202

5.

Zużyte opony

16 01 03

50,00

krytym - żużel po topnikach
wysokomanganowych. Skład odpadów to
głównie tlenki kwarcu, tlenki glinu, tlenki

żelaza, wapnia i manganu.
Odpady nie posiadają vdaściwości
niehezniecznvch
ułownym skłaOnlklem oopaoow poszlltlersKlcn
jest źelazo jako materiał powstĄący w trakcie
procesów cięcia lub szlifowania oraz
pozostałościmateriału ściernego składającego
się głównie z minerałów (kwarc, granat,
szmergiel, korund, węglik kzemu).
Odpady nie posiadają właściwości
niebezpiecznvch.
Odpady stanowić będą niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym i materiały
filtracyjne (np. filtry powietza) składające się
głównie z papieru oraz ubrania ochronne
pracowników inne niz niebezpieczne,
Odpady nie posiadają udaściwości
niebezpiecznych.
Podstawowymi składnikami opon są polimery
(naturalne i syntetyczne), sadza techniczna, i
plastyfiaktory (25% kauczuku naturalnego i
syntetycznego , do 20% stali szlachetnej, do
5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy.
Odpady nie posiadają wlaściwości
niebezoiecznvch.

6,

Okładziny hamulcowe inne
niz wymienione w 16 01 1 1

16 01 12

2,00

7.

Płyny zapobiegające
zamarzaniu inne niz
Wvmienione w 16 01 14

16 01 15

2,50

oŚ-ps,zz 43,16.2o14

Materiał cierny okładzin i klocków
hamulcowych składa się z wielu składników,
które można podzielic na następujące grupy,
tj. składniki organiczne: żywica ńążąea,
kauczuk, włókna chemiczne; smary stałe:
siarczki metali, grafit, koks naftowy; metale:
wełna stalowa, proszki lub wióry: cynku,
miedzi, mosiądzu, brązu; napełniacze: tlenek
glinu, baryt, kreda, piasek cyrkonowy,
Odpady nie posiadają właściwości
niebezpiecznvch.
Odpady płynów eksploatacyjnych, których
głównym składnikiem jest glikol.
Odpady nie posiadają właściwości

niebezpiecznvch.
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8.

Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 16

Odpady zbiorników na gaz skroplony
zawieraląprzede wszystkim pozostałościgazu
płynnego, który składa się z mieszaniny
propanu, propylenu, butanu i butylenu oraz
metanu, etanu, pentanu i innych wyższych
węglowodorów, oraz stopu żelaza,z którego

10,00

zbudowany jest zbiornik,
Odpady nie posiadają vdaściwości

niebezniecznvch
Odpady składająsię zżelaza oraz jego

9.

Metale żelazne

16 01 17

2000,00

ex 16 01 17

2000,00

stopów.

Odpady nie posiadająwłaściwości
niehezniecznvch
Odpady składają się z żelaza oraz jego

Pozostałościz pojazdu

10.

11

Wycofanego z eksploatacji
przeznaczone do
strzeDienia

16 01 18

Metale nieżelazne

stopów.

Odpady nie posiadają właściwości
niebezpiecznych.
Głównym składnikiem są metale nieżelazne
miedź i aluminium,
Odpady nie posiadają właściwości

250,00

-

niebezoiecznvchOdpady składająsię głównie z politereftalanu

12.

,16

Tworzywa sztuczne

01 19

etylenu, polietylenu, polichlorku winylu,
polipropylenu, polistyrenu,
Odpady nie posiadają właściwości
niphczniecu nvnh

200,00

odpady szkła składająsię W głóWnej mieże z

13.

16 01 20

Szkło

14.

lnne niewymienione
elementy

16 01 22

150,00

15.

lnne niewymienione
odpady

16 01 99

150,00

16 02 14

15,00

16.

Zużyte urządzenia inne niż
Wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

tlenków kzemu(lV), tlenku wapnia, tlenku
magnezu, tlenku glinu.
Odpady nie posiadają właściwości

80,00

nicheznienznvch
Będą to odpady Wielomateriałowe, trudne do
rozdzielenia w przedmiotowej instalacji stanowić będą wewnętzne tapicerki pojazdów
(sztuczny materiał, sztuczna skóra), fragmenty
siedzeń (gąbka), dywaniki samochodowe.
Odpady n;e posiadająvtłaściwości
niebezpiecznvch.
Są to odpady wielomateriałowe odpady
składaiące się głównie ze stopów metali,
metali nieżelaznych (Cu, Al.) oraz plastiku
(polipropylen, polietylen).
Odpady nie posiadają właściwości

nichpzniecznvch
Katalizatory zaliczane do grupy 16 08 01 wg

Zużfie katalizatory
17.

zawierające złoto, sre bro,

rod, pallad, iryd lub platynę
(zwyłączeniem 16 0B 07)

16 08 01

katalogu odpadów zawierają takie metale
złoto, srebro, rod, pallad, iryd lub platynę oraz
inne metale szlachetne.
Odpady nie posiadają właściwości

15,00

niehezniecznvch

3.2. Miejsca isposób orazrodzą magazynowanych odpadów:

Tabela nr 2

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Miejsce
magazynowania

Sposób
magazynowania

oDPADY N!EBEzPlEczNE
1

13 0,1 13-

lnne oleje hydrauliczne

Pojemnikiz metalu
lub tworzyw

2

13 02 05-

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i Smarowe nie
zawierąące związkow
chlorowcooroanicznvch

oS-PŚ.72 43,16,2O14

Hala demontazu
pojazdow lub w

Sztucznych odpornych magazynie
na działanie
odpadów.
substancji, Ustawione
na terenie
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uszczelnionym,

3

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

4

13 02 08*

lnne oleje przekładniowe i smarowe.

5

13 05 02-

Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach

6

13 05 01-

Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach

7

13 05 06*

8

13 05 07-

Zaolejona woda z odwad
w separatorach

9

13 07 01-

Olej opałowy i olej napędowy

10

13 07 02*

Benzyna

utwardzonym

i

zadaszonym.

Olej z odwadniania olejów w

separatorach

n

iania olejów

Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania i ubrania ochronne

11

15 02 02*

zanieczy szczo ne

12

16 01 07*

Filtry olejowe

13

16 01 0B-

Elementy zawierające rtęć

14

16 01 09*

Elementy zawierające PCB

su

bsta

n cj a

m

i

niebezpiecznymi - czyściwo, ubrania
ochronne

oS_PŚ.72 43,16.2O14
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Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne, pirotechniczne napinacze
pasów)

15

16 01 10-

,16

16 01

17

16 01 13*

Płyny hamulcowe

18

16o1

Płyny zapob iegające zamarzaniu
zawierĄące niebezpieczne su bstancje

19

16 01 21*

20

16 02 09*

21

16 02 11*

22

16 02 13*

23

16 08 07*

24

16 06 01*

1

,1-

14*

Okładziny ham ulcowe zawierające
azbest

Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 1 1

1601 13i160114

,

Transformatory i kondensatory

zawierające PCB

Zużfe ur ządzenia

zawier ające

freony, HCFC, HFC

Zużfe ur ządzenia

zawi e raj ące
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 'l2

Zużyte katal izatory zanieczyszczone
su bstancjam i niebezpiecznym i.

Baterie i akumulatory ołowiowe

oDPADY lNNE Nż NlEBEzPlEczNE

1

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali
niezelaznych

oS-Ps.72 43,16,2O14

Pojemnikiz metalu
lub tworzyw

sztucznych,
ustawione na terenie

Hala demontażu
pojazdów lub w

magazynie
odpadów.
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utwardzonym

2

12o1 17

Odpady poszlifierskie inne niz
wymienione w 1201 16

3

1201

Zużfe materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 120120

4

5

6

21

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np,/ szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02

i

zadaszonym.

Pojemnikiz metalu
lub tworzyw

sztucznych,

ustawione na terenie
utwardzonym.

Luzem lub w stosach.

16 01 03

Zużllte opony

1601 12

Okładziny hamulcowe inne niż
wymieąione w 16 01 1
,1

lub tworzyw

sztucznych odpornych
na terenie

8

9

10

16 01 15

16 01 16

1601 17
ex

,16

01 17

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niz wymienione w 16 01 14

placu
maoazvnoweoo.

Pojemnikiz metalu
nadziałanie
substancji, ustawione

7

Wyznaczone
miejsce na terenie

uszczelnionym,
utwardzonym

Hala demontażu
pojazdów lub w

magazynie

odpadów.

i

zadaszonym.

Zbiorniki na gaz skroplony
Wyznaczone
miejsce na terenie

Metale żelazne

placu
magazynowego.

Pozostałościz pojazdu wycofanego z
eksploatacji przeznaczone do
strzepienia
Wyznaczone
miejsce na terenie

11

16 01 18

Metale nieżelazne

placu

Luzem lub w

kontenerze.

12

16 01 19

Tworzywa sztuczne

13

16 01 20

Szkło

14

16 01 99

lnne niewymienione odpady

15

16 01 22

lnne niewym ienione elementy

oś-pś.zz43,16,2o14

magazynowego

lub w magazynie

odoadów.

Wyznaczone
miejsce na terenie
placu
magazynowego.
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16

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 1 6 0213
Zużlrte kata izatory zawier ające ż oto,
srebro, rod, pallad, iryd lub platynę (z
wyłączeniem 16 08 07)
l

17

16 08 01

Pojemnikiz metalu
lub tworzyw

Wyznaczone
miejsce na terenie

ustawione na terenie,
utwardzonym i

lub w magazynie

placu

sztucznych,

zadaszonym.

magazynowego

odpadów.

się Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,STALZŁOM" Sp. z o.o.,
Kajkowo, ul. Bukowa 2,14-100 Ostróda, do:

3.3. Zobowiązuje

.
o
.
o
l

.

selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych odpadów

w wydzielonych i oznakowanych miejscach,

mdgĄzynowania wytworzonych odpadów

szczelnych

pojemnikach
wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych
odpadach,
przechowywania pojemników z odpadami niebezpiecznymi w miejscach
utwardzony ch, zabezpieczonych przed zanieczyszczen iem g ru ntu i opadam i
atmosferycznymi, wyposazonych w urządzenia lub środkido zbierania
wyciekow tych odpadow,
ll1Ą9dzynowania olejów odpadowych zgodnie z przepisami rozporządzenia
w sprawie
sierpnia 2004
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
postępowania
(Dz.
z
U.
Nr 192,
olejami
odpadowymi
sposobu
szczegółowego
poz,1968),
w

4

r,

magdzynowania zdemontowanych kondensatorów zawierających pcB

pojemnikach spełniających wymagania wynikające z przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 24 czerwca 2002 r. wsprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji
stwarzających szczególne zagrozenie dla środowiskaoraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U, Nr 96,
w

poz. 860),
magazynowania wymontowanych z pojazdow zbiorników z gazem zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięzne słuzące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz, U. Nr 243, poz. 2063),
postępowania ze zużylymi bateriami samochodowymi zgodnie z ustawąz dnia
Nr 79, poz. 666
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz,
zpóżn. zm,),
postępowania z odpadami w postaci okładzin hamulcowych zawieĘących
azbest, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy iPo|ityki
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
Społecznej z dnia
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71 poz. 649 zpożn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny Wacy przy
zabezpieczaniu i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz programu
szkolenia wzakresie bezpiecznego usuwania takich wyrobów zdnia 14
pażdziernika 2OO5 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
przestrzegania przepisów ustawy zdnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubażĄących warstwę ozonową (Dz. U. Nr 12't , poz. 1263 zpóżn. zm.),

i

o
.

U.

2

,

.

oS-PS.72 43.16,2o14
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.
.
o
4.

bezwzględnego przestrzegania i wykonywania zapisów zawańych w ań. 21-31
ustawy zdnia 20 stycznia 2005 r. orecyklingu pojazdów wycofanych
z eksploataĄi (Dz. U, z2013 r, poz. 1162),
przekazywania wytworzonych odpadów uprawnionym jednostkom
posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia na
transpoń i przetwarzanie odpadów,
plowsdzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie zprzyjętą
klasyfikacją i wzorami dokumentów.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie przetwarzania odpadów.
4,1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Tabela nr 3
Lp.
1.

2.
3.

4.

Rodzaj odpadu
Olej opałowy i lej

naoedowv

1

BenzVna
Zużyle lub nienadające
się do uzytkowania

ooiazdv
Zużyle lub nienadające
się do uzytkowania
pojazdy n ezawi erające
cieczy i innych
niebezpiecznych
i

Kod
odoadu

]Mo/rokl

Masa

13 07 01*

5,000

13 07 02*

5,000

16 01 04-

2000,000

16 01 06

1000,00

Proces przetwazania
R1 - wykorzystywanie głównie
jako paliwa lub innego środka

wńwarzania eneroii.

R12 - wymiana odpadów w
celu poddania ich
którem u kolwiek z procesów
wymienionych w pozycji
R1

-

R1.

elementów

4.2. RodzĄ i masa odpadów powstających w wyniku przeŃażania.

Tabela nr 4
Rodzaj odpadu

Lp.

Kod odpadu

Masa odpadów
IMo/rok]

ODPADY NIEBEZP|ECZNE
1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

B,

9.
10.
11

lnne oleie hvdrauliczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe nie zawierające związkow
chl orowcooroan icznvch
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe

smarowe

i

lnne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe.
Odpady stałe z piaskownikow i z odwadniania
oleiów w seoaratorach
szlamv z odwadniania oleiów w separatorach
olei z odwadniania oleiów w seoaratorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów w

separatorach
olei ooałowv iolei naoedowv
Benzvna
Sorbenty materiały filtracyjne (w tym filtry
oleiowe nieuiete w innvch oruoach). tkaninv

oS-PS.72 43-16,2O14

13 01 13*

12,000

13 02 05*

20,000

13 02 06*

15,000

13 02 08"

20,000

13 05 01*

5,000

13 05 02*
13 05 06*

2.000
0,500

13 05 07*

5,000

13 07 01*
13 07 02"

5,000
5.000

15 02 02"

1,500
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do wycierania (np. szmaty, ścierki)i ubrania
och ron n e zanieczy szczone su bstancjam i
niebezpiecznvmi (np. PCB)
12,
13.

14.
15.
,16.

17.
18.
19.

20,
21

Filtrv oleiowe

Elementv zawieraiace rteć
Elementv zawieraiace pcB
Elementy wybuchowe (np. poduszki
oowietrzne)
okładzinv ham ulcowe zawier aiące azbest
płvnv hamulcowe

Płyny zapob iegające zamarzaniu zawierające

niebezoieczne substancie
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 1601 07do 1601 11,1601 13i1601 14
Transform atory i kondensatory zawierające

PcB

Zużyte urządzenia zawierające freony,

HcFc. HFc

Zużlrte
22.
23.
24,

u r

ządze nia zaw

niebezpieczne el€menty

i

w160209do160212

e raj

ące

inne niż wymienione

Baterie i akumulatorv ołowiowe
Zużyte katal izatory zanieczyszczone
substanciam i niebezpiecznym

i.

16 01 07*
16 01 08"
16 01 09*

5.000
0,500
0,400

16 01 10*

5,000

1601 11"
,13*

2,000
1,000

1601 14*

4,000

16 01 21*

30,000

16 0,1

,16

02 09*

0,500

16 02 11"

3,000

16 02 13*

1,500

16 06 01*

30,000

16 08 07"

5,000

oDPADY lNNE Nż NlEBEzPlEczNE
1.

2,
3.

4.
5.
6.
7,
B.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Odpady ztoczenia i piłowania metali
nieżelaznvch
Odpady poszlifierskie inne niz vu,yrnienione w

1201 16
Zużllte materiały szlifierskie inne niż
wvmienione w 120120
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np./ szmaty, ścierki)i ubrania
ochronne inne niż wvmienione w 15 02 02
zużńe oponv
Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w
1601 11
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż
wvmienione w 16 01 14
zbiorniki na gaz skroplonv
Metale żelazne
Pozostałościz polazdu wycofanego z
eksoloatacii orzeznaczone do strzeoienia
Metale nieżelazne
Tworzvwa sztuczne
Szkło
lnne niewvm ienione elementv
lnne niewvmienione odpady
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w '16
02 09 do 16 02 13
Zużfie kata zatory zawieraj ące złoto, s re bro,
rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem
16 08 07)

120103

0,50

1201 17

1,00

12 01 21

1,00

15 02 03

2,50

16 01 03

50,00

1601 12

2,00

16 01 15

2,50

16 01 16
1601 17

10,00
2000.00

ex 16 01 17

2000,00

16 0,1 18
,16
01 19
16 01 20
16 01 22
16 01 99

250.00
200,00
80,00

16 02 14

15,00

16 08 01

15,00

,150,00

150,00

l i

17.

oS-PS.72 43.16,2014
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teren
4.3. Miejsce prowadzenia działalnościw zakresie przetwarzania odpadów
stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji połozonej w Kajkowie przy
ul, Bukowej 2, na działkach o nr ewidencyjnych 146124i 146128, obręb Kajkowo,

isposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia
oraz rodzaj magazynowanych odpadow - odpady magazynowane będą na

4.4. Miejsce

terenie zakładu w Kajkowie przy ul. Bukowej 2, na działkach o nr ewidencyjnych
146124i 146128, obręb Kajkowo, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny.
Tabela nr 5
Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1.

Olej opałowy i lej napędowy

13 07 01*

2,

Benzyna

13 07 02-

Lp.

Zużyte lub nienadające się
do uzytkowania polazdy

Miejsce isposób
maoazvnowania odpadów
Na terenie hali demontazu
pojazdów lub w magazynie
odpadów, w pojemnikach z
metalu lub tworzyw sztucznych
odpornych na działanie
substancji, ustawionych na
terenie utwardzonym i
zadaszonvm.
Na terenie utwardzonym i
uszczelnionym w sposób
zab ezpi e czĄący p r ze do s ta n e
się zanieczyszczeń do
środowiska;na terenie sektora
magazynowan ia pojazdów
wyposazonego w betonową
nawierzchnie,
Na terenie utwardzonym w
sposób zabezpiecząący
przedosianie się
zanieczyszczeń do
środowiska.
i

,16

3.

Zużyle lub nienadające się
do uzytkowania pojazdy
niezawierające cieczy
i innych niebezpiecznych
elementów

4.

,t6

01 04-

01 06

4.5. Roczna moc przerobowa instalacji- ok. 3 000 Mg/rok,

-

przetwarzanie odpadów polegać będzie na
4.6. Opis procesu technologicznego
płynów
pojazdow
paliw
eksploatacyjnych, czynnika chłodniczego
i
usunięciu z

z układu klimatyzacyjnego (przez przeszkolonych pracowników lub popzez
zlecenie tej operacji wyspecjalizowanej firmie) oraz pozostałych niebezpiecznych
elementów, wymontowaniu podzespołów i częścinadających się bezpośrednio
do ponownego uzycia jako częścizamienne, a następnie poddaniu segregacji
materiałowej pozostałych częścii elementów, Demontaż pojazdów prowadzony
będzie zgodnie z § 1 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca
2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontazu oraz sposobu
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U, Nr 143, poz, 1206,
z pożn, zm.). Ponadto odpady o kodach 13 07 0'1* i 1 3 07 02* będą przetwarzane
w procesie odzysku R1 jako paliwo do posiadanych środków transpońu i taboru
maszynowego (wózkiwidłowe i inne pojazdy).

4.7 ,

.

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

organizacji demontazu w sposób zapewniający osiągnięcie określonych
w ań. 28 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

os-PS.72 43,16,2O14
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.
5.

z eksploataĄi (Dz, U. z 2013 r, poz. 1162) poziomów odzysku i recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
prowadzenia ewidencji zaświadczeń o demontażu pojazdow oraz zaświadczeń
o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ań. 24 i ań,25 ustawy
o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie transpońu odpadów.
5.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do transpońu.

Tabela nr 6
p.

1

2.

Kod

Rodzaj odpadu

odpadu
16 01 04*

Zużllte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
niebezpiecznych elementów

-

5,2. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności
prowadzony będzie na obszarze całego kraju,

transpoń ww. odpadów

5.3, Wskazanie sposobu i środków transpońu.

Transpoń odpadów prowadzony będzie z zastosowaniem samochodów
cięźarowych z załaćlunkienn hakowym araz w szczelnych konienerach stalowych
odpornych na działanie substanĄi zawarlych w odpadach, Pojazdy te powinny
być przystosowane do transpońu odpadów z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiskaokreślonych na

podstawie przepisów dotyczących transpońu towarów i odpadów, Tabor
pojazdów wnioskodawcy powinien znajdowaó się w stanie bardzo dobrym oraz
posiadać stosowne świadectwa i przeglądy dopuszczające je do ruchu po

drogach publicznych,

lll.

Ustalió termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia
na przetwa rzanie i transpoń odpadów - do dnia 2lipca 2024 r,

lV,

Ustalió Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,STALZŁOM" Sp. z o.o., Kajkowo,
ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda, odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe
z nieprawidłowego wykonania warunków niniejszej decyzji.

V.

Pozostawić Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,STALZŁOM" Sp. z o.o., Kajkowo,
w prowadzonym pzez Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wykazie przedsiębiorców prowadzących stacje demontazu
pojazdów pod numerem - N/2.

ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda,

UzAsADNlENlE

W dniu 14,05.2014 r. do tut. Organu wpłynąłwniosek Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego ,,STALZŁOM" Sp. z o,o,, Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda, o wydanie

pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie
i transpoń odpadów w związku z eksploatacją instalacji - stacji demontazu pojazdów
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wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Kajkowie przy ul, Bukowej 2, na działkach o nr
146128, obręb Kajkowo oraz uchylenie decyzji Wojewody
ewidencyjnych 146124
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2005 r,, znak: SR.1,6620145-1105 udzielającej
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM" Urszula Stanisław Cichewicz,
Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz
zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych i
innych niz niebezpieczne w związku eksploatacją instalacji - stacji demontazu pojazdów
połozonej w Kajkowie pzy ul. Bukowej 2wrazz pożniejszvmi zmianami.
Przedmiotowy wniosek został sporządzony na skutek wejściaw życie w dniu
23 stycznia 2Q13 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21
zpoźn. zm,), która w ań. 232 ust.3 wskazuje na konieczność dostosowania w ciągu dwóch
lat decyzji wydanych na podstawie ań. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 l.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm) do zapisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012r, o odpadach.
Przedmiotowa instalacja, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaó na
środowisko (Dz, U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) zaliczana jest do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2
ustawy zdnia 27 kwietnia"2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2013 r, poz, 1232
z poźn. zm.) organem właściwymjest marszałek województwa.

i

i

Tut. Organ po przeanalizowaniu przedłozonych dokumentów, pismem zdnia
23,05.2014 r., znak: OS-PS.7243.16.2014, zgodnie zań,40 ust. 2 ustawy orecyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z2013 r. poz, 1162), zwrocił się do WarmińskoMazurskiego Wojewodzkiego lnspektora Ochrony Srodowiska o przeprowadzenie kontroli
funkcjonowania instalacji i urządzeń słuzących do demontazu pojazdow wycofanych
z eksploatacji zlokalizowanych w Kajkowie przy ul. Bukowej 2, na działkach o nr
ewidencyjnych 146124 i 146128, obręb Kajkowo.
W toku prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 16,06.2014 r., znak: OSPŚ.7243.16.2o14 tut. Organ zawiadomił stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie, ze
względu na jej skomplikowany charakter oraz wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 16lipca 2014r.
W piśmiez dnia 27,06.2O14 r, (data wpł. do tut. Organu - 30.06,2014 r.), znak: WIOS0,021.2.60.2O14,czm Warmińsko-Mazurski Wojewódzki lnspektor Ochrony Srodowiska
poinformował o spełnianiu przez przedmiotową stację demontazu pojazdów wycofanych
z eksploatacji warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontazu oraz sposobu
demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 1 43, poz. 1206 zpożn. zm.).

Z

na to, że wniosek

wypełniłwymogi ustawy zdnia 14 grudnia
z 2013 r. poz. 21 z pożn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz, U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn. zm.) oraz ustawy zdnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz.

uwagi

2012 r. o odpadach (Dz. U.

1162) orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służyStronie prawo wniesienia odwołania do Ministra
,Srodowiska
za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pouczenie:
Zgodnie zań.75 ust, 1, ań.76 ust. 1 oraz art.200 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r, o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pożn. zm.), posiadacz odpadów prowadzący
ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzic roczne sprawozdanie o wytwarzanych
odpadach o gospodarowaniu odpadami przekazać je marszałkowi województwa
właściwemuze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przeŃarzania odpadów

i
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w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jezeli podmiot wbrew
obowiązkowi, o którym mowa w ań. 76 ww. ustawy, nie składa sprawozdania, podlega

administracylnĄkarze pienięznej w wysokości 500 zł.
W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadow przepisów dotyczących ochrony
środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji podjęte
zostaną wobec strony czynności określonew ań. 195 ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia działalnościw zakresie wytwarzania,
pzetlltarzania i transpońu odpadow w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku
wymagają aktualizacji decyzji w celu zatwierdzenia nowych warunków korzystania ze
środowiska.
Zgodnie z art. 233 zezwolenie na transpoń zachowuje waznośćna czas na jaki
zostało wydane, nie dłuzej jednak niz do czasu upływu terminu do żożeniawniosku o wpis
do rejestru, o którym mowa w ań. 49 ust. '1, lub z dniem uzy$kania wpisu do tego rejestru,
w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym,

QtźVmuia:

l9
2.

Pzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,STALZŁOM" Sp. z o.o., Kajkowo, ul, Bukowa 2, 14-100 Ostróda

ala (2 egz,)

Do wiadomości:

1.
2.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki lnspektorOchronySrodowiska
Wójt Gminy Ostróda

Za wydanie pozwolenia uiszczono opłatę skarbową wwysokości 506,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Uzędu Miasta wOlsztynie nr20 '1030 1218 00000000 9040 1513 wdniu
23,04,2014

r.
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