
Zwoleń, dnia 05.11,2Qt0 r.

STAROSTA ZWOLEŃSKt
RLoŚ.7644 -o-/2ż/2o1.:o

DECYZJA

Na podstawie art. ]_04 ustawy z dnia t4 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania

administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 'J,07I z poŹn. zm.), oraz art. 28

ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust,3 pkt 1, ust 4, ust.5 iust.6, art.63 ust. ]. iust. 6 pkt 6, ustawy z dnia

27 kwietnia 200]. roku o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z ż0O7r. Nr 39, poz.25L z poŹn.

zm.},

po rozpatrzeniu wniosku

firmy,,LooBo" Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu ul. Sportowa 4, 26-7OOZwoleń, w sprawie
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów.

zezwaIam

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla:

Firmy,,LooBo" Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4,2,6-7OO Zwoleń

o numerze identyfikacyjnym REGON 141003064

!. Rodzaje odpadów do zbierania:

Kod
odpadów

Nazwa odpadów

02o104 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

020110 Odpady metalowe
030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i tektury

030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklinsu
030399 lnne niz wvmienione odpady
070213 Odpady tworzyw sztucznych
100280 7gary z hutnictwa żelaza
100980 wvbrakowane wvrobv zeliwne
101003 7sarv i żużle odlewnicze
101099 lnne nie wymienione odpady
120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

LżoIo2 Cząstki i pyły żelaza orazjego stopów
120103 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznyń
IzaL04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych



120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
150101 Opakowania z papieru itektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501_03 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
160103 Zużyte opony
1,601,L2 Okładziny hamulcowe inne niz wymienione w 160111
160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niz wymienione w 160114
160116 Zbiorniki na gaz skroplony
1601,t7 Metale żelazne
].60118 Metale nieżelazne
16011_9 Tworzywa sztuczne
t6OL20 Szkto
1,60722 lnne niewymienione elementy
160199 lnne niewymienione odpady
L6O2t4 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213
t6021,6 Elementy usunięte ze zuzytych urządzen inne niz wymienione w 1_60215
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
160605 lnne baterie i akumulatory
160B01 7użyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę

(z wyłączeniem 160807)
160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż

wymienione w 160802
1,68102 Odpady inne niż wym enione w 16810].
t68202 Odpady inne niż wym enione w 168201
L7020ż Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
17a40I Miedź, brąz, mosiądz
L70402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
L70405 zelazo i stal
170406 cyna
170407 Mieszaniny metali
L7041,I Kable i inne niż wymienione w I704t0
170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
19].001 Odpady z żelaza stali
191002 Odpady metali nieżelaznych
L9t201 Papier i tektura
19I2o2 Metale zelazne
L9I2o3 Metale niezelazne
19L2o4 Tworzywa sztuczne i guma
19L205 Szkło



200101 Papier tektura
2007o2 Szkło
20oL34 Baterie i akumulatorv inne niż wymienione w 200133

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 2001ŻL,

2oo1ż3 i2001-35

200139 Tworzvwa sztuczne
2oo1,4o Metale

ll.

lll.

lV.

V.

Oznaczen ie obsza ru prowadzenia działalności.

, obszar prowadzenia działalności związany ze zbieraniem odpadów:
- teren całego powiatu zwoleńskiego,

Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz opis dalszego gospodarowania.

Miejsce magazynowa nia od padów:

r na terenie powiatu zwoleńskiego w miejscowości zwoleń przy

ul. Dr perzyny ]'t6lLI9, gm. Zwoleń na utwardzonym placu i budynku magazynowym

o nr ewid. działek 2L39/77 i żI39l57.

Sposób magazynowania odpadów:

l wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane w sposób selekty'+ln'7

z podziałem na grupy odpadów oraz w sposób nie stwarzający zagrozenia dla

środowiska, w wyznaczonym miejscu w hali lub na utwardzonym Placu
magazynowym do czasu przekazania ich odbiorcy w metalowych i oznakowanYch

pojemnikach, po czym przekazane odpowiednim podmiotom celem odzysku lub

unieszkodliwienia.

. odpady będą transportowane przez odbiorcę posiadającego zezwolenie

w zakresie transportu odpadów, z zachowaniem przepisów przewozu drogowe$o

i stosownie do potrzeb przewożonych odpadów.

Ewidencje ilościową i jakościową odpadów, należy prowadziĆ zgodnie z katalogiem

odpadów, z zastosowaniem karty ewidencji i karty przekazania odpadów, ustalonych w

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia L4 lutego ż006 roku

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dzi U. Nr 30 poz. ż1.3J.

Zbiorcze. zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz

o sposobach gospodarowania nimi, nalezy sporządzać na formularzu okreŚlonym

w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja żO07 roku

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania

i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007r. Nr LOL, poz, 686)



i PrzekazYwaĆ Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie do końcapierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
Vl. określam czas obowiązywania decyzji do dnia 3o października 2020 roku.

uzasadnienie

Firma ,,LooBo'' Sp. z o.o, z siedzibą w Zwoleniu
zwoleńskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
zbierania odpadów.

ul. Sportowa 4, wystąpiła do Starosty
prowadzenie działalności w zakresie

PrzedłoŻonY wniosek, spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27kwietnia 200Ir. o odpadach (Dz, U. z 20O7r. Nr 39, poz.25! z poźn. zm.),
Jak wYnika z PrzedłoŻonego wniosku, firma będzie prowadziła działalność w zakresiezbierania odPadów, o kodach okreŚlonych w punkcie l niniejszej decyzji. Zbieranie odpadówo Wyszcze8ÓlnionYch we wniosku kodach będzie dotyczyło obszaru powiatu zwoleńskiego.MagazYnowanie odPadów będzie miało miejsce na terenie powiatu zwoleńskiego nautwardzonYm Placu oraz budynku magazynowym w miejscowości Zwoleń przy ul. Dr perzyny

1'76/LI8, o nr ewid. działek 2139/77 i 2I3g/57,dzierżawionym na podstawie umowy zZ.H,|J.
,,LoBo" Grzegorz Paszkiewicz zawartej w dniu 01,.06.2O07 r.

Zbierane odPadY Przekazane zostaną odbiorom, którzy posiadają zezwoleniaw zakresie gosPodarowania odpadami, Transport odpadów będzie .".liro*.ni odpowiednio
PrzystosowanYmi, wYPosaŻonYmi i oznakowanymi środkami transp ortu, z zachowaniemprzepisów przewozu drogowego i stosownie do potrzeb przewożonych odpadów.

W niniejszej decYzji okreŚlono czas obowiązywania zezwolenia na okres 10 lat.

Biorąc PowYŻsze Pod uwagę orzeczonłjak w sentencji niniejszego zezwolenia.

pouczenie

od decyzji słuzy stronie odwołanie do samorządowe8o kolegium
w Radomiu ul. Zeromskiego 53, za pośrednictwgp-§t.a1.osty zwoleńskiego w
od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Odwoławczego
terminie 14 dni
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ul. Sportowa 4
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oo wlłootvoścl:
1,. Urząd Miejski w Zwoleniu
2, Mazowiecki$lvojewódzki lnspektor ochrony środowiska w warszawie

Delegatura Radom,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie

?
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4Us" ,

Za wYdanie niniejszego zezwolenia w zakresie zbieranie odpadów pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł
zgodnie z częŚcią l ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 1,6 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz, U. Nr ż25 poz. L653
z PÓŹn. zm.), którą wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Zwo|eniu, Kopia dowodu wpłaty znajduje się w aktach sprawy.


