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DEcYzJA
Na podstawie ań. 181 ust. 1 pkt 4, ań. 183 ust. 1, ań, 188, ań. 378 ust. 2a pkt2
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2013r. poz. 1232,
zpożn.zm.),art.41 ust.2, ust.3 pkt 1a iust.5, art,43 ust. 1 iust. 2,ań,44,art.45 ust,6
iust.7, ań,233 ust.3ustawyzdnia 14grudnia2012r.oodpadach(Dz.U,z2013r.poz.21
z pożn. zm.) oraz art. 104 i ań. 155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U, z2013 r. poz. 267, zpożn, zm.), w związku z art. 48
ust. 2 ustawy zdnia 29 lipca 2005 r, ozużylym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym
(Dz. U. z2013 r. poz. 1155) oraz § 2 ust, 1 pkt 45a rozporządzenia Rady Ministrów zdnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z póżn, zm,), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Bojarskiego - pełnomocnika STALZŁOM Sp, z o,o., Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda
w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadow dla eksploatowanej
instalacji - zakładu przetwarzania zużlltego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
uchylenia decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2.10.2OO7 r., znak: SR.1.6620042107 udzielającej Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM" s, c. Urszula i
Stanisław Cichewicz, Kajkowo, ul, Bukowa 2, 14-100 Ostróda pozwolenia na wytwarzanie
odpadów z uwzględnieniem zezwolenia w zakresie zbierania i odzysku odpadow w związku
zprzeŃarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, wlazze zmianami,
orzekam:

Uchylic decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2,10.2007 f., znak,,
ŚR.1.oozo-042107 udzielającą Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu
,,STALZŁOM" s. c, Urszula i Stanisław Cichewicz, Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100
Ostroda pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia
w zakresie zbierania i odzysku odpadów w związku z przetwarzaniem zużlltego

l.

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wraz ze zmianami.
Udzielić STALZŁOM Sp. z o,o., Kajkowo, ul. Bukowa 2,14-100 Ostróda pozwolenia
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne
z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transpoń odpadów
w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużfego sprzętu elektrycznego
ielektronicznego zlokalizowanego w Kajkowie, ul. Bukowa 2, 14-10O Ostróda,
z zachowaniem następujących warunków:

ll.

i

1,

Rodzaj iparametry instalacji:
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Niniejsze pozwolenie dotyczy zakładu przetwarzania zużylego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W ramach funkcjonującej inwestycji prowadzone
będzie przetwarzanie zużfiego sprzętu elektrycznego elektronicznego
polegające na ręcznym demontazu mało- wielkogabarytowych odpadów
z uży ciem ręcznych narzędzi warsztatowych.

i

i

W

trakcie tego procesu będą powstawały różne strumienie odpadów
technologicznych - niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, których ilośćbędzie
zalężna od ilościprzyjmowanych i przetwarzanych odpadów,
2.

Żródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub
energii.

Żrodłem powstawania odpadów jest demontaż zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji.
3.
3,1

.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie wytwarzania odpadów.
Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

Tabela nr

Lp.

1

Kod
odpadu

llość
Rodzaj odpadu

odpadu
IMg/rok]

skład iwłaściwości
chemiczne

Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w
tym filtry olejowe nie ujęte w
innych grupach), tkaniny do
1,

15 02 02*

wycierania (np. szmaty, ścierki)i
ubrania ochronne
zanieczy szczo n e

su

bsta

n cj a

m

2,000

i

niebezpiecznymi (np. PCB)

2.

16 02 09*

Transformatory i kondensatory

zawierające PCB

3,000

Do tej grupy zaliczamy
czyściwo w postaci
zaolejonego papieru, oraz
nie nadające się do użytku
ubrania robocze
pracowników. Ze uzględu
na zabrudzenia i
pozostałościolejów, odpady
te nalezy traktowac jako
niebezpieczne.
Odpady posiadają
właściwości
niebezpieczne.
Polichlorowane bifenyle
(PCB) są mieszaniną
kilkudziesięciu kongenerów,
z teoretycznie mozliwych
209, jakie powstająw
wyniku chlorowania bifenylu.
Polichlorowane bifenyle, w
zależnościod zawartości
chloru w cząsteczkach,
stanowią ciecze o dużej
lepkości lub ciała stałe.
Charakteryzują się małą
reaktywnościąchemiczną
sątrudno palne, mało
podatne na biodegradację.

Odpady posiadają
właściwości
niebezoieczne.
Są to odpady

3.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte z zużytych
urządzeń

wielomateriałowe (płWki
układy elektroniczne,

20,000

i

wyświetlacze) składające się
z mieszaniny stopóW metali
żelazny ch i niezelaznych
(Cu, Al,) oraz plastiku
(polipropvlen, polietvlen)
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zawierające substancje lub
elementy niebezpieczne (np.
małogabarytowe
kondensatory).

Odpady posiadają
właściwości
niebezpieczne.
Klasyfikowane sąjako
odpad niebezpieczny ze
tłzględu na zawarty w nim
elektroIit. podstawowe
elementy wchodzące w
skład akumulatora to:

4.

5.

16 06 01-

16 06 02-

Baterie i akumulatory ołowiowe

Baterie i akumulatory niklowo-

20,000

3,000

kadmowe

elektrolit - kwas siarkowy,
szlamy kwasu siarkowego
(siarczan ołowiu),
pozostałościmetali cięzkich
- ołów metaliczny i związki
ołowiu, polipropylen, odpady

żelaza,
Odpady posiadają
właściwości
niebezoieczne.
Klasyfikowane sąjako
odpad niebezpieczny ze
uaględu na zawańość metali
cięzkich, głównie nikiel i
kadm.

6.

16 06 03*

Baterie zawierające ńęc

2,000

Klasyfikowane sąjako
odpad niebezpieczny ze
względu na zawańość metali
ciezkich. qłównie ńeci.
Głównym składnikiem
odpadów są metale
nieżelazne (Cu, Al.) oraz

7,

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową
smołę i inne substancje
niebezpieczne

2,000

mieszaniny twożyvv
sztucznych (guma zwykła,
guma silikonowa, poliwinit,
twozywo fl uoroorganiczne)
zawierających również
mieszaniny
naturalnych węglowodorów

Odpady posiadają
właściwości
niebezpieczne.

.

Głównym składnikiem
odpadów jest celuloza.

B.

19 12 06*

D

rewno zawier ąące su bsta

ncj

e

niebezpieczne

7,000

Odpady zańerają
mieszaniny substancji
nieorganicznych (np,
polioctany, rozpuszczalniki),
Odpady posiadają
właściwości
niebezpieczne.

Odpady inne niż niebezpieczne

1.

2.

3.

15 01 01

15 01 02

15 02 03
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Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzw sztucznych

Sorbenty, materiały filtracyj ne,

7,00

5,00

5,00

GłóWnym składnikiem
odpadów jest celuloza jako
włókno ścierudzewnego,
Oprócz włókien
organicznych w skład
papieru wchodzą substancje
nievilókniste - wypełniacze
organiczne: np. skrobia
ziem niaczana i wypełn iacze
nieorganiczne mineralne: kaolin, talk, 9ips,
kreda
Odpady składają się głównie
z: politereftalanu etylenu,
polietylenu, polichlorku
winylu, polipropylenu,
polistyrenu.
Odpady nie posiadają

vdaściwości
niebezpiecznych.
Odpady stanowic będą
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nlezanleczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi materiały

tkaniny do wycierania (np. szmaty,
ścierki)i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

4,

5.

16 02 16

16 06 04

Elementy usunięte z zuż\iych
urządzen inne niz Wymienione W
16 02 15

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem
16 06 03)

filtracyjne (np. filtry z
uządzeń AG D) składające
się głównie zpapieru oraz
ubrania ochronne
pracowników inne niz

300,00

niebezpieczne.
Odpady nie posiadają
właściwości
niebezoiecznvch.
Sąto odpady
wielomateriałowe (płytki i
Układy elektroniczne)
składające się z mieszaniny
stopów metali żelaznych i
nieżelaznych (Cu, Al.) oraz
plastiku (polipropylen,
polietylen).
Odpady nie posiadają

5,00

właściwości
niebezoiecznvch.
Klasyfikowane sąjako
odpad inny niż
niebezpieczny, baterie
jednorazowego uźytkU.
Wkład baterii zbudowany
głównie z cynku oraz tlenku
manoanu(lV).

6.

16 06 05

7,

16 80 01

8.

17 04 11

lnne baterie i akumulatory

Magnetyczne

i

optyczne nośniki

informacji

5,00

10,00

Klasyfikowane sąjako
odpad inny niź
niebezpieczny,
Są to pozostałe baterie i
akumulatory pozbawione
właściwości
niebezoiecznvch.
Są to odpa(jy
wielomateriałowe odpady
składające się głównie ze
stopów metali zelaznych i
metali nieźelaznych jak
równiez ztvlorzyw

sztucznych.
Odpady nie posiadają
vńaściwości
niehezniecznvch

Kable inne niż wymienione w 17
04 10

25,00

9.

191202

Metale żelazne

900,00

10.

19 12 03

Metale nieżelazne

450,00

Głównym składnikiem
odpadów są metale
nieżelazne (Cu, Al.) oraz
mieszaniny tworzyw
sztucznych (guma zwykła,
guma silikonowa, poliwinit,

twolzywo fl uoroorganiczne)
Odpady nie posiadają
właściwości
niebezpiecznvch.
Odpady składają się z
żelaza oraz jego stopów.
Odpady nie posiadają
właściwości
niebezoiecznvch.
Głównym składnikiem są
metale nieżelazne - miedź i
aluminium,
Odpady nie posiadają

właściwości
niebezoiecznvch.
Odpady składają się głównie

11,

191204
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Tworzywa sztuczne

i

guma

40,00

z: politereftalanu etylenu,
polietylenu, polichlorku
winylu, polipropylenu,
polistyrenu.
odDadv nie oosiadaia
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vdaściwości
niebezoiecznvch.
Odpady szkła składają się w
głównej

miezeztlenków

kzemu(lV), tlenku wapnia,

191205

12.

Szkło

40,00

tlenku magnezu, tlenku
glinu,
Odpady nie posiadają

właściwości
niebezoiecznvch,

13.

19 12 07

14,

19 12 08

19 12 12

15.

3.2.

Drewno inne niź wymienione w 19

1206

Tekstylia

10,00

10,00

lnne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów
inne niz wymienione w 19 1211

150,00

Głównym składnikiem
odpadów jest celuloza.
Odpady nie posiadają

wlaściwości
niahaznieeznvch
odpady składają się z
mieszaniny sztucznych
vńókien zbudowanych z
poliamidów, poliestrów,
polichlorowinyli,
poliakrylonitryli oraz
polipropylenów.
Odpady nie posiadają
udaściwości

niebezniecznvch
Odpady wielomateriałowe
składające się z mieszaniny
substancji organicznych i
nieorganicznych.
Odpady nie posiadają
właściwości
niebezniecznvch

Sposób i miejsce magazynowania wytwarzanych odpadów:

Tabela nr 2
Lp.

1.

Kod
odpadu

15 02 02*

Miejsce
magazynowanaa
Odpady niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujęte w
innych grupach), tkaniny
do wycierania (np.
szmaty, Ścierki) i
ubrania ochronne

Sposób
magazynowania

w hali demontażu lub w

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach.

budynku magazynowym.

zanieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi(np.

PcB)

2,

16 02 09-

3.

16 02 15*

4.

16 06 01*

5.

16 06 02"

6.

16 06 03*
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Transformatory
i kondensatory
zawieraiace pcB
N iebezpieczne elementy
lub części składowe

w hali demontażu lub w

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach,

w

urzadzeń
Baterie iakumulatory

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach.

w hali demontazu

lub w

ołowiowe

budynku magazynowym.

Baterie iakumulatory

w hali demontazu

lub w

w hali demontazu

lub w

Usunięte zzuŻytych

niklowo-kadmowe

Baterie zawierające rtęć

budynku magazynowym.

hali demontażu lub w
budynku magazynowym.

budynku magazynowym.
budvnku maoazvnowvm.

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawartvch w odpadach.
W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odoadach.
w pojemnlkacn oopornycn
na działanie substancii
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zawaftych W odpadach.

7.

17 04 10*

8,

19 12 06-

Kable zawierające ropę
naftową smołę i inne
substancje
niebezoieczne
Drewno zawierające
substancje
niebezpieczne

w

W pojemnikach odpornych

w

Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odoadach.

hali demontazu lub w
budynku magazynowym.
hali demontażu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego

placu maqazvnoweqo.

Odpady inne niż niebezpieczne
1.

2,

15 01 01

1501 02

3.

15 02 03

4.

16 02 16

Opakowania z papieru

w hali demontażu lub w
i

tektury

ztworzw

Opakowania
Sztucznych

Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
Wycierania (np. szmaty,
ścierki)i ubrania
ochronne inne niż
wvmienione w 15 02 02
Elementy usunięte z
zuż\iych urządzeń inne
niż wymienione w 16 02

budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego

placu maoazvnoweqo.
w hali demontażu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
placu maqazvnoweqo,

5.

16 06 04

6.

16 06 05

lnne baterie
akumulatory

7,

16 B0 01

8.

17 04 11

9.

191202

10.

191203

11,

19 12 04

Magnetyczne

i

optyczne

nośniki informacji

kable inne niz
Wymienione w 17 0410
Metale żelazne

Metale nieżelazne

Tworzywa sztuczne

iguma

w hali demontazu

W pojem nikach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach.

lub w

budynku magazynowym.

w
w

hali demontazu lub w
budynku magazynowym.

w hali demontazu

lub w

budynku magazynowym.

w

hali demontażu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlactl maoazvnoweoo_
w hali demontażu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlactl maoazvnoweoo.
w hali demontazu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utw,ardzonego
nlact l maoazvnoweoo
w hali demontażu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlact l maoazvnoweoo

12.

Szkło

w

Drewno inne niż
wymienione w 19 12 06

w

Tekstylia

w

lnne odpady (w tym
Zmieszane substancje

w

z mechanicznei obróbki

placu magazynowego.

19 12 05

hali demontazu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlenl l menazvnnwcon

13.

19 12 07

hali demontazu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlanl l m;nazvnnwenn

14.

15.

19 12 0B

19 12 12
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i przedmioty)

działanie substancji
zawańvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odoadach.

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach.

budynku magazynowym.

hali demontazu lub w
budynku magazynowym.

i

Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na

w hali demontażu lub w

15

Baterie alkaliczne (z
wyłączeniem 16 06 03)

na działanie substancji
zawańych w odpadach.

hali demontazu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego
nlaa l maaazvnnweao
hali demontazu lub w
budynku magazynowym lub
na terenie utwardzonego

W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odoadach.
W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odpadach.
W pojemnikach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substanc.ii
zawarlvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odpadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odpadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawartvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawańvch w odoadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawartvch w odpadach.
Luzem lub w pojemnikach/
kontenerach odpornych na
działanie substancji
zawarlych w odpadach.
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odpadów inne niz
wvmienione w 191211

3.3,

Zobowiązuje się STALZŁOM Sp. z o.o,, Kajkowo, ul, Bukowa 2, 14-100 Ostróda
do:

minimalizowania ilościodpadów
dbałościąi starannością

m, in. poprzez demontaz ze szczególną

selektywnego magazynowania wszystkich wytworzonych odpadów

w wydzielonych i oznakowanych miejscach,

stosowania szczelnych, dostosowanych do magazynowania danych rodzajow
odpadów zbiorników i pojemników,

magazynowania odpadów w miejscach wyznaczonych, utwardzonych,
chronionych przed dostępem osób postronnych i zabezpieczonych przed
ewentualnym skazeniem gleb iwod gruntowych spowodowanym wyciekiem,
rozlewem i przedostaniem się odpadów do środowiska,

magazynowania zdemontowanych kondensatorów zawierających PCB

w pojemnikach spełniających wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki zdnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie
przemieszczania substancji stwarzających szczególne
wykorzystywania
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzen, w których były lub są substancje stwarzające szczególne zagrozenie
dla środowiska (Dz. U, Nr 96, poz. 860),
przekazywa n ia wytworzonych od padów u prawn ionym jed nostkom posiadającym
wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia,
prowadzenia jakościowej iilościowejewidencji wytworzonych ipoddawanych
odzyskowi odpadów zgodnie z przyiąta klasyfikacją i wzorami dokumentów,
sporządzania i przekazywania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami,
prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wymogami ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,

i

4.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie przetwarzania odpadów.

4,1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia.
a) Określone zgodnie z katalogiem odpadów:

Tabela nr 3

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

llość
odpadów

Proces odzysku

(M9/rok)

Odpady niebezpieczne
1

0901

2,

16 02 10"

11*

Aparaty fotograficzne jed norazowego
uzytku zawierĄące baterie inne niż
wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03

Zużfie urządzenia zawierające PCB
al bo n im i zanieczvszczone

oś-pś.zzł3.34.2o14

R12 - wymiana
3,000

odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z

2,000

procesów
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16 02 11*

3.

4

16 02 12*

5.

16 02 13*

6.

16 02 15*

7.

20 01 23-

Zużfie urządzenia zawierające freony,
HcFc, HFc
Zużlrte

ur

ządzenia zawier alące

wo

l

n

120,000

y

wymienionych w

pozyĄi Rl-R1

1

3,000

azbest
Zużyte ur ządzenia zawier Ąące
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 0212
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usun ięte z zużfiych urządzeń
Zużllte ur ządzenia zawi e raj ące f reo ny,

150,000
35,000
350,000

HCFC, HFc

Zużyle ur ządzenia e e ktryczn e
i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne skład niki
l

20 01 35"

8.

350,000

Odpady inne niż niebezpieczne
1

09 01 10

2.

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego
uzytku bez baterii
Aparaty fotograficzne jednorazowego
uzytku zawierĄące baterie inne niż

3,00
3,00

wymienione w 09011 1*
3.

16 02 14

4.

16 02 16

5.

16 80 01

Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 1602 09 do 16 02 13
Elem enty usu n ięte z zużfych urządzen

320,00

R12 _ wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z

inne niz wymienione w 16 0215
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
ZużlĄe ur ządzenia e e ktryczn e
i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35

35,00

procesów
wymienionych w

25,00

pozycji

Rl-R11

l

20 01 36

6.

a)

450,00

Określonezgodnie zzałącznikiem nr'1 do ustawy ozużylym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznymi

Tabela nr 4
Nr
grupy

Lp.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1

2

3

1

Wie kog

a ba

Wie kog

a

l

1

2
3

4
5

b
7

8
9

l

ba

Mowe urządzenia

g

os pod

a

rstwa

d o

moweg o

rytowe urządzenia chłodzące

chłodziarki
zamrażarki
Pozostałe wi e koga ba rytowe urządzenia uzywa ne d o chłodze n ia,
konsenruowania i przechowywania źywności
Pralki
suszarki do ubrań
Zmyttarki
Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
Piece elektryczne

oś-pś.zzł3,34.2014

l
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10
11

12
13

14
15
16
17
18

2
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

3

A
1

2
3

B
1

2
3

4
5

6
7

8

Elektryczne płyty grzejne
Mikrofalówki
Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uzywane do gotowania i innego
typu przetwarzania żywności
Elektryczne urządzenia g rzej ne
Grzejniki elektryczne
Pozostałe wiel kog a barytowe urządzenia uzywa n e do og rzewa n ia
pom ieszcz eń, łóżek, mebl i wypoczyn kowych
Wentylatory elektryczne
U rządzenia k m atyza cyj n e
Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt
konfekcjonujący
Małogabarytowe u rządzenia gospodarstwa domowego
odkurzacze
Zamiatacze do dyłvanow
Pozo stałe urządzenia czy szczące
Urządzenia uzywane do szycia, dziania, tkania i innego typu
przetvt arzan ia wyrobów wło ki e n n iczych
Zelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia słuzące do pielęgnacji ubrań
Tostery
Frytownice
Rozdrabniacze, młynki do kawy orazurządzenia do otwierania
i zamykania pojemników i opakowań
Noze elektryczne
Urządzenia do strzyzenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania
zębów, golenia, masazu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
Zegary, zegarki orazurządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub
rejestrowania czasu
Wagi
Pozo stałe m ało g a b a rytowe urządzenia g os pod a rstwa d o m owe g o
S przęt te lei nformatycz ny i telekom u n i kacyj ny
Sce ntral izow an e przekazywa n ie d a nych :
Komputery duze
Stacje robocze
Jednostki drukujące
Komputery osoóisfe
Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor,
i klawiatura
Laptopy w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
Notebooki
Notepady
Drukarki
Sprzęt kopiujący
Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

oś-pś.zzł3.34-2014
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Pozostały sp rzęt d o zb ie ra n ia, przechowywa n ia, przebu arzania,
p reze ntowan ia u b przekazywa n ia nformacj i d rogą e lektro n czną
Terminale i systemy uzytkowania
Faksy
Teleksy
Telefony
Automaty telefoniczne
Telefony bezprzewodowe
Telefony komórkowe
Systemy zgłosze n iowe/ se kretarki a uto m atyczne
Pozostałe produkty lub sprzęt słuzący do transmisji głosu, obrazu lub
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
Sprzęt audiowizua!ny
odbiornik radiowe
odbiornik telewizyjne
Kamery Video
Sprzęt video
Sprzęt hi-fi
Wzmacniacze dźwięku
lnstrumenty muzyczne
Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji
dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych
Sprzęt oświetleniowy
Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
Pozostałe urządzenia oświetleniowe słuzące do celów rozpraszania i
kontroli światła,z wyjątkiem zarówek.
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem
w ie! kogabarytowych, stacj onarnych narzędzi prze mysłowych
Wieńarki
Piły
Maszyny do szycia
Urządzenia do skręcania, m ielenia, piaskowan ia, przem iału, piłowan ia,
cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub
podobnych metod pzefu,tarzania drewna, metalu, i innych materiałów
Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania
nitów, gwoździ, śrublub podobnych zastosowań
Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozplaszania lub innego typu
nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
Pozostałe urządzenia e lektryczne i e lektro n czne
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i spońowy
Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
Kieszonkowe konsole do gier video
l

10
11

12
13

14
15
16
17
18

4
1

2

3

4
5

6
7
8

5
1

6

6
1

2

3

4

5
6
7
8
9

7
1

2

oś-pś.zzł3.34.2o14

i

i

i
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3

4
5
6
7

8
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

9
1

2
3

4
5

10
1

2
3

4
5

4.2.

Gry video
Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych,
nurkowania, biegania, wiosłowa
Sprzęt spońowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami
składowymi
Automaty uruchamiane monetą banknotem (pieniądzem papierowym),
zetonem lub innym podobnym artykułem
Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych
i skażonych produktów
Sprzęt do radioterapii
Sprzęt do badań kardiologicznych
Sprzęt do dializoterapii
Sprzęt do wentylacji płuc
U rządzenia m ed yczne wyko rzystuj ące tech n kę n u klea rną
Sprzęt,laboratoryj ny do diag nozowan ia-vitro
Analizatory
Zamr ażarki la bo ratoryj ne
Testy płodności
Pozostałe urządzenia do wyko rzystywa n ia, za po b iega n ia, m o n itorowa n ia,
leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności
Przyrządy do nadzoru i kontroli
Czujniki dymu
Regulatory ciepła
Termostaty
Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu uzywane w domu lub jako
sprzęt laboratoryjny
Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli uzywane w obiektach i instalacjach
przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)
Automaty do wydawania
Automaty do wydawania napojów gorących
Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi
napojami
Automaty do wydawania produktów stałych
Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
lnne wydające wszelkiego rodzaju produkty
i

Miejsce prowadzenia działalnościw zakresie przeM,tarzania odpadów - teren
zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w miejscowościKajkowo, przy ul, Bukowej 2, 14-100 Ostróda na działkach nr
146124i 146128 w Kajkowie, gmina Ostróda.

4,3.

Dopuszczone metody odzysku odpadów,

Przyjęte odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są wazone
i magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie hali. Następnie poddaje się
je przetwarzaniu w procesie odzysku Rl2 - Wymiana odpadów w celu poddania
oS-PŚ.7243.34.2o14
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ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11. Odzysk
odpadów zużlrtego sprzętu elektrycznego i elektronicznego polegać będzie na
demontazu sprzętu przy użyciu prostych narzędzi ręcznych w wyznaczonej
częścihali demontazu, wymontowaniu z odpadów podzespołów i części
nadających się bezpośrednio do ponownego użycia jako częścizamienne,
segregacji materiałowej pozostałych częścii umieszczenie ich w odpowiednich
pojemnikach.

Odpady takie jak lampy fluorescencyjne oraz urządzenia zawierĄące freony
przekazyltane będąw całościuprawnionym podmiotom do odzysku.

4.4,

Miejsca isposoby magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia
oraz rodzĄ magazynowanych odpadów:

Tabela nr 5
Lp.

Miejsce
magazynowania
Odpady niebezpieczne

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu
Aparaty fotograficzne
jednorazowego uzytku

1

2

09 01 11*

16 02 10-

zawierĄące baterie inne niż
wymienione w 160601, 160602
lub 160603

w

hali demontażu lub w
budynku magazynowym.

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach,

Zużyle ur ządze nia zawi

w

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawaĄch w

e ra

j

ące

PCB a!bo nimi zanieczyszczone

hali demontaźu lub w

budynlau magazyno.Jvym.

w

hali demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
mecla7vnoweoo

3

16 02 11,

Zużyle ur ządze nia zaw
freony, HCFC, HFC

4

16 02 12*

Zużlfre ur ządzenia zawier ające
wolny azbest

w

Zużyle ur ządze nia zaw e raj ące
niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
Niebezpieczne elementy lub
części składowe usunięte z
zużlltych urządzeń

w

Zużyle ur ządze nia zaw
freony, HCFC, HFC

w

i

e raj

ące

i

5

6

7

16 02 13*

16 02 15*

20 01 23*

i

e raj

20 01 35-

ące

Zużyle ur ządze nia e e kt rycz n e
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i20 01
23 zawier ające n iebezp ieczne
l

8

Sposób
magazynowania

składniki

hali demontazu lub w
budynku magazynowym,
hali demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu

magazynowego,

w hali demontażu lub w

budynku magazynowym.

hali demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
m2d27Vnnwcdo

w

hali demontażu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu

nrinarlach
Luzem lub w
pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odoadach.
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
oclnadach

Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach,

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach.
Luzem lub w
pojemnikachi
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawartvch w odoadach.
Luzem lub w
pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji

zawańych w odpadach.

magazynowego.

Odpady inne niż nlebezpieczne
1

09 01 10

Aparaty fotograficzne
jednorazowego uzytku bez

oś-pś.zzł3,34.2o14

w hali demontażu lub w

budynku magazynowym.

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancii zawartvch w
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odpadach.

baterii

Aparaty fotograficzne
jednorazowego uzytku
zawierĄące baterie inne niż

w

hali demontażu lub w
budynku magazynowym,

w

Luzem lub w

16 02 14

wymienione w 090111*
Zużyle wządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach.

16 02 16

Elementy usunięte z zużlltych
urządzeń inne niż Wymienione

09 01 12

2

3

4

02 13

w160215

Magnetyczne
16 80 01

5

i

optyczne nośniki

informacji

Zużyle ur ządzenia e e ktrycz n e
i elektroniczne inne niż
l

20 01 36

6

wymienione w 20 01 21, 20 01

23i200135

4.5,

ha|i demontażu lub w

budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu

maoazvnoweoo.

w

hali demontazu lub w
budynku magazynowym.

w

hali demontazu lub w
budynku magazynowym.

w hali demontazu

lub w

budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego pIacu
magazynowego.

poiemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańvch w odoadach,
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawartych w

odpadach.
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
óaln2rl2ćh
Luzem lub w
pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach,

Roczna moc przerobowa instalacji- ok. 1000,00 Mg/rok.

4.6. Rodzaj i masa odpadów powstających

w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 6
Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llośćodpadu
IMg/rok]

Odpady niebezpieczne

1

15 0202*

2

16 02 09-

3.

16

4

16 06 01*

5.

16 06 02-

6.

16 06 03-

7.

17 04 10*

8.

,19

02

15*

12 06-

1,

15 01 01

2.

15 01 02

3.

15 02 03

4,

16 02 16

5.

16 06 04

oś-pś.zzą3,34.2o14

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki)i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Transformatory i kondensatory zawierające PCB
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte
zzużfiych urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Baterie zawierające rtęc
Kable zawierające ropę naftową smołę i inne
su bstancje niebezpieczne
Drewno zawierające su bstancje niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
Opakowania z papieru itektury
Opakowan ia z tworzyw sztucznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki)i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 0202
Elementy usunięte z zużfiych urządzen inne niż
wymienione w 16 02 15
Baterie alkaliczne (zwyłączeniem 16 06 03)

2,000
3,000
20,000
20,000
3,000
2,000
2,000
7,000
7,00
5,00
5,00
300,00
5,00
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6.

16 06 05

7.

16 80 01

8.

17 04 11

9.

19 12 02
19 12 03

10.

191204
191205

11

12,

14,

19 12 07
19 12 08

15.

19 12 12

13.

lnne baterie i akumulatory
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

5,00
10,00
25,00

Kable inne niż wvmienione w 17 04 10
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Szkło
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
Tekstylia
lnne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 1211

900,00
450,00
40,00
40,00
10,00
10,00
150,00

4.7. ZobowiązĄe się STALZŁOM Sp. z

o.o,, Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda do
przestrzegania następujących warunków wtrakcie prowadzenia działalności
w zakresie przeb^larzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a)

Selektywnego magazynowania wymontowanych, przeznaczonych do ponownego
wykorzystania częściw wydzielonym magazynie częścioraz przekazwania
pozostałych elementów (odpadów) do specjalistycznych zakładów posiadających
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

b) Wyposazenia miejsca prowadzenia

przetwarzania w niezbędny sprzęt i urządzenia:

stoły do demontażu,
kom p let narzędzi ręcznych, elektrycznych i pne u rnatycznych,

komplet odpowiednio oznakowanych pojemników

c)

d)
e)

f)

g)

5.

na

zdemontowane składniki,

materiały i odpady,
kompletny sprzęt do neutralizowania wycieków (sorbenty),
przecinarki do blachy, nożyce, szarpaki,
ręczne gilotyny do cięcia blach,
urządzenia do zg niatania.

Magazynowania odpadów przeznaczonych do demontażu oraz prowadzenie ich
demontazu w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
gruntu iwyposazonych w urządzenia lub środkido zbierania wycieków płynów
eksploatacyjnych.
Usuwania z demontowanego sprzętu składników niebezpiecznych lub części
składowych określonychw załączniku nr 2 do ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Wymontowania ze sprzętu elementów nadających się do ponownego użycia,
Wymontowywania ze sprzętu elementów nadających się do odzysku lub recyklingu,
Organizacji demontazu w sposób zapewniający osiąnięcie określonychprzepisami
szczegółowymi poziomów odzysku i recyklingu sprzętu.

Warunki prowadzenia działalnościw zakresie zbierania i transpońu odpadów.

5.1.

Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania
i

i

transpońu oraz miejsca

sposoby ich magazynowan ia oraz dalszego zagospodarowan ia.
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Tabela nr 7
Lp.

Miejsce isposób
magazynowania
Odpady niebezpieczne

Kod
odpadu

Rodzai odpadu
Aparaty fotograficzne

1

2

09 01 11*

15 0202"

jednorazowego uzytku
zawierające baterie inne niz
wymienione w 160601,
160602 lub 'l60603
Sorbenty, materiały filtracyj ne
(w tym filtry olejowe nie ujęte
w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki)i ubrania ochronne

zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
1np.'pcB;
3

16 02 09*

4

16 02 10*

5

16 02 11"

Transformatory
i kondensatory zawierające

PcB

Zużfie urządzenia
zawierĄące PCB albo nimi
zanieczyszczone

Zużyte urządzenia
zawierające freony, HCFC,

HFc

Sposoby dalszego
zagospodarowania

W po.iemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustaWonych
w hali demontażu lub w

budynku magazynovvym.

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontazu lub w

budynku magazynowym.

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontazu lub w
budvnku maoazvnowvm
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontazu lub w
budvnku maqazvnowvm
Luzem lub w
pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji

zawartych w odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym

Odpady będą
przekazywane
odbiorcom
posiadającym
uregulowany stan
formalno-prawny w

zakresie gospodarki
odpadami.

lub na terenie
utwardzonego placu

6

16 02 12*

Zużfe urządzenia
zawierające wol ny azbest
Zużfie urządzenia
zawier Ąące n ie bezp ieczne

elementy inne niz wymienione

7

16 02 13*

w160209do160212

16 02 15*

9

,16

06 0,t*

oS-PS.7243.34.2O14

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym

Niebezpieczne elementy lub
8

maoazvnoweoo.
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
budvnku maoazvnowvm
Luzem lub w

częściskładowe usunięte z
zużljych urządzeń
Baterie iakumulatory
ołowiowe

lub na terenie
utwardzonego placu
maoa7vnoweoó
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
budvnku maoazvnowvm
W pojemnikach
odpornych na działanie

substancii zawańvch w
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10

16 06 02-

Baterie i akumulatory niklowokadmowe

odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
budvnku maqazvnowvm
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
btldvnkrl meale7vnówvm

11

12

13

,16

06 03*

17 04 10*

19 12 06*

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontazu lub w
budvnku maoazvnowvm.
W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawartych w
odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
budvnku maqazvnowvm
Luzem lub w

Baterie zawierające ńęc

Kable zawierające ropę
naftową smołę i inne
su bstancje niebezpieczne

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach
ustawionych w hali

Drewno zawierające
su bstancje

niebezpieczne

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu

Zużlrte urządzenia
zawier ąące f reony,

maoazvnoweoo.
Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawartych w odpadach
ustawcnych w hali

FC,

H C

HFC
14

20 01 23-

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
m2o27Vnoweoo

Zużyle ur ządze nia

15

20 01 35*

e l e kt

rycz

i e|ektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

n

e

Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji

zawańych w odpadach
ustawionych w hali

demontażu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
m2627VnnwFdn

Odpady i nne nż,,,ńiebezpieczne
1

09 01 10

Aparaty fotograficzne
jednorazowego uzytku bez
baterii

2

09 01 12

Aparaty fotograficzne
jednorazowego uzytku
zawierujące baterie inne niz

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w ha|i demontażu lub w
budynku magazynowym.

Wymienione W 090111*
Luzem lub w

3

15 01 01

Opakowania z papieru
tektury

i

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach
ustawionych w hali

Odpady będą
przekazywane
odbiorcom
posiadającym
uregulowany stan
formalno-prawny w

zakresie gospodarki
odpadami.

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie

oS-PŚ.7243.34,2O14
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utwardzonego placu
mr.l27VnóWe.lo

Luzem lub w

4

15 01 02

Opakowania ztworzyw
sztucznych

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardZonego placu

maqazvnoweqo,

5

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyj ne,
tkaniny do wycierania (np,
szmaty, ścierki)i ubrania
ochronne inne niż wymienione

w 150202
Zużyle urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16
02 13
6

16 02 14

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontazu |ub w

budynku magazynowym.

Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawartych W odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
mAóA7Vnoweoo

7

16 02 16

Elementy usu n ięte z zużylych
urządzeń inne niz wymienione

W160215

Baterie alkaliczne (z
wyłączeniem 16 06 03)
lnne baterie i akumulatory
Magnetyczne i optyczne

8

16 06 04

9

16 06 05

10

16 B0 01

11

17 04 11

12

19 12 02

13

191203

14

15

19 12 04
1g 1205

16

19 12 07

Drewno inne niż wymienione
,12
W 19
06

17

19 12 08

Tekstylia

19 12 12

Zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej

nośniki informacji
Kable inne niż wymienione w

17 04 10
Metale żelazne
Metale niezelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Szkło

lnne odpady (w tym
1B

W pojemnikach
odpornych na działanie
substancji zawańych w
odpadach ustawionych
w hali demontażu lub w
budynku magazynowym.

Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
l

lo vztąląt

ll9 DuUotą| lvJl

zawańych w odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
magazynowego.

obróbki odpadów inne niż
Wymienione w 191211

Zużyte ur ządzenia e e ktryczn e
i elektroniczne inne niz
l

wymienione w 20 01 21,20 01
19

20 01 36

23i200135

Luzem lub w

pojemnikach/
kontenerach odpornych
na działanie substancji
zawańych w odpadach
ustawionych w hali

demontazu lub w
budynku magazynowym
lub na terenie
utwardzonego placu
maOazvnoweoo.
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5.2,

Miejsce prowadzenia działalnościw zakresie zbierania odpadów: teren zakładu
przeŃarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Kajkowo, ul,
Bukowa 2, 14-100 Ostróda na działkach oznaczonych w ewidencji nr 146124
i 146128 w Kajkowie, gmina Ostróda.

5.3,

Obszar prowadzenia działalnościw zakresie transpońu odpadów: cały kraj,

5.4,

Magazynowanie odpadów nalezy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi
w tym zakresie, tj. zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zużylym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1155), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2OO4 r,
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U.
z 2004 r, Nr 1 92, poz. 1968).

5.5.

Sposoby i środki transpońu odpadow:
Wnioskodawca posiada odpowiednie mozliwości techniczne do prowadzenia
transpońu odBadów, tj, pojazdy cięźarowe oraz skrzyniowe wraz z naczepami
oraz kontenery i pojemniki do transpońu odpadów. Pojazdy te są przystosowane
do transpońu odpadów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz ochrony środowiska określonych na podstawie przepisów dotyczących
transpońu towarów i odpadów. Tabor pojazdów wnioskodawcy jest w stanie
bardzo dobrym oraz posiada stosowne świadectwa i przeglądy dopuszczające je
do ruchu po drogach publicznych,

lll.

Ustalió termin obowiązywania niniejszej decyzji na okres 10
14wześnia2024 r.

lat,

do

dnia

UzAsADNlEN!E
W dniu 26,08.2014 r. do tut. Organu wpłynąłwniosek Pana Adama Bojarskiego pełnomocnika STALZŁOM Sp. z o,o,, Kajkowo, ul. Bukowa 2, 14-100 Ostroda o wydanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem zezwolenia na przebłvarzanie,
zbieranie i transpoń odpadów, w związku z eksploatacją instalacji - zakładu przetvvarzania
zużylego sprzętu elektrycznego ielektronicznego zlokalizowanego w Kajkowie, przy ul.
Bukowej 2, 14-100 Ostróda oraz o uchylenie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
dnia 2.10.2OO7 r,, znak: SR.1.6620-042107 udzielającej Przedsiębiorstwu HandlowoUsługowemu ,,STALZŁOM" s. c, Urszula i Stanisław Cichewicz, Kajkowo, ul. Bukowa 2,
uwzględnieniem zezwolenia
14-100 Ostróda pozwolenia na wytwarzanie odpadów
w zakresie zbierania i odzysku odpadów w związku z przetwarzaniem zużylego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, wraz ze zmianami.
Przedmiotowy wniosek został sporządzony na skutek wejściaw życie w dniu
23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz, U z 2013 r. poz. 21,
zpożn, 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 2O01 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pożn, zm) do zapisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach.
Przedmiotowa instalacja, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 ppkt a) rozporządzenia Rady
Ministrów
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaaząco

z

z

z
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz, 1397) zaliczana jest do
przedsięwzięó mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie
zań.378 ust. 2a pkt 2 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska (Dz, U.
z 2013 r. poz. 1232 z poźn. zm,) organem właściwymjest marszałek województwa.
Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego usytuowany
jest w istniejących obiektach budowlanych zlokalizowanych w Kajkowie przy ul. Bukowej 2.
W zakładzie prowadzony jest odzysk odpadów sprzętu komputerowego, małego AGD,
sprzętu biurowego, odpadow wielkogabarytowego AGD, sprzętu teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych,
wyrobów medycznych, przyrządów do nadzoru i kontroli oraz automatów do wydawania,
Odpady takie jak lampy fluoroscencyjne oraz urządzenia zawierające freony będą w całości
przekazywane do innego zakładu przetwarzania posiadającego odpowiednie mozliwości
technologiczne, Demontaz odpadów odbywa się w hali posiadającej utwardzoną
powierzchnię o nieprzepuszczalnym, szczelnym podłozu, Na terenie hali znajduje się
wydzielone miejsce na magazyn odpadów. Odpady magazynowane są w sposób
selektywny. Częśó odpgdów, których z przyczyn technicznych nie ma mozliwości
przetworzenia w zakładzie (odpady zbierane) nalezącym do wnioskodawcy, będzie
przekazywana odbiorcom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
gospodarki odpadami. Wnioskodawca posiada równiez odpowiednie mozliwości techniczne
i organizacyjne do prowadzenia transpońu odpadów, tj, pojazdy cięzarowe oraz skrzyniowe
wraz z naczepami oraz kontenery i pojemniki do transpońu odpadów. Pojazdy te są
przystosowane do transpońu odpadów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz ochrony środowiska określonych na podstawie przepisów dotyczących
transpońu towarów i odpadów,
Z uwagi na to, ze wniosek wypełnił wymogi ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r.
oodpadach, ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiskaoraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym orzeczono jak
w sentencji

Od niniejszej decyzji służystronie prawo wniesienia odwołania do Ministra
Środowiska za pośrednictwemMarszałka Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pouczenie:
Zgodnie zarI.75 ust, 1, ań.76 ust, 1 oraz ań.200 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r, o odpadach (Dz. U.z2013 r. poz. 21,zpóźn. 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 przetwarzania odpadów
w terminie do dnia 15 marca za popzedni rok kalendarzowy. Jezeli podmiot wbrew
obowiązkowi, o którym mowa w ań. 76 ww. ustawy, nie składa sprawozdania, podlega
administracyjnejkarze pienięznej w wysokości 500 zł.
W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadów przepisów dotyczących ochrony
środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonychw niniejszej decyzji podjęte
zostaną wobec strony czynności określonew ań. 195 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

i
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Wszelkie zmiany

sposobie prowadzenia działalnościw zakresie wytwarzania,
przetwarzania, zbierania i transpońu odpadów w stosunku do stanu przedstawionego we
w

wniosku wymagają aktualizacji decyzji w celu zatwierdzenia nowych warunków korzystania
ze środowiska,
Zgodnie z art. 233 zezutolenie na transpoń zachowuje waznośćna czas na jaki
zostało wydane, nie dłuzej jednak niz do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis
do rejestru, o którym mowa w ań. 49 ust, 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru,
w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
Ztlpovraż, erlia 14arszalka

'Wojevńdzlł:i

\1,1-;

Z-ca

Pan Adam Bojarski
14-100 Ostróda
ala (2 egz.}

-

7't
Dy r

eht:r
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a Dętlałl.

ny Srodowiska

pełnomocnik STALZŁOM Sp. zo,o,, Kajkowo, ul. Bukowa 2,

Do wiadomości:
Wójt Gminy Ostróda
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki lnspektor Ochrony Środowiska

1,
2.

wysokości 506,00 ż + 17,00 zł za
pełnomocnictwo, zgodnie zustawą z 16 listopada 2006 r. oopłacie skarbowej. Opłatę wniesiono
przelewem na konto Urzędu Miasta wClsztynie nr20 1030 1218 00000000 9040 1513 wdniu

Za wydanie pozwolenia uiszczono opłatę skarbową
19.08.2O14

w

r.
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