
STAROSTA ZWOLENSKI 
RLOS.-O-7644/22/2007 

D E C Y Z J A 

Zwolen, dnia 2007-08-20 

Na podstawie art. 104 k.p.a., art. 180 pkt 3, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183, art. 184 ust. 1, 
ust. 2, ust. 2a, ust. 4, art. 185 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2. ust. 2a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pozn. zm.) oraz 
art. 17 ust. 2, ust. 3, art. 18, art. 31, art. 63 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity w Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pozn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

Pana Grzegorza Paszkiewicza, Zaklad Uslugowo-Handlowy „LoBo" z siedzib^ w Zwoleniu przy 
ul. Targowej 7, w sprawie udzielania pozwolenia na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych 
i innych niz niebezpiecznych z uwzgl^dnieniem dzialalnosci w zakresie odzysku odpadow 

u d z i e 1 a m p o z w o l e n i a 

Zakladowi Uslugowo-Handlowemu „LoBo" 
Grzegorz Paszkiewicz 

26-700 Zwolen, ul. Targowa 7 
0 numerze identyfikacyjnym REGON: 670802723 

na wytwarzanie odpadow z uwzgl^dnieniem dzialalnosci w zakresie odzysku odpadow, ktore 
powstaj^ w zwiqzku z eksploatacj^ instalacji, zlokalizowanej na dzialkach nr 2139/77 i 2139/57 
poiozonych w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 116/118, w sklad ktorej wchodzi: 

1. budynek sortowni 
2. linia do sortowania odpadow 
3. hala magazynowa surowcow wtornych 

i 0 k r e s 1 a m 
I. 

1. Ilosc odpadow poszczegolnych rodzajow dopuszczonych do wytwarzania w ciqgu roku 
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji: 

ODPADY N I E B E Z P I E C Z N E 

L.p. Kod 
odpadu nazwa odpadu Ilosc 

fMg/rok] 

1 1501 10 
Opakowania zawieraj^ce pozostalosci substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i I I klasy 
toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne) 

1 

2 15 02 02 
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj^te w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

1 

3 16 02 13 Zuzyte urz^dzenia zawieraj^ce niebezpieczne elementy inne niz 
wymienione w 160209 do 160212 0,012 

4 16 02 15 Niebezpieczne elementy lub cz^sci skladowe usuni^te ze zuzytych 
urz^dzen 0,1 

I k . • 

... • 



ODPADY INNE NIZ N I E B E Z P I E C Z N E 

L.p. Kod 
odpadu nazwa odpadu Ilosc 

[Mg/rokl 
1 08 03 18 Odpadowe tonery drukarskie 0,03 
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10000 
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10000 
4 15 01 03 Opakowania z drewna 2000 
5 15 01 04 Opakowania z metali 10000 
6 15 01 05 Opakowania wielomaterialowe 10000 
7 15 01 07 Opakowania ze szkla 10000 
8 15 01 09 Opakowania z tekstyliow 2000 

9 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne inne niz wymienione w 150202 1 

10 19 1201 Papier i tektura 3000 
11 19 12 02 Metale zelazne 3000 
12 19 12 03 Metale niezelazne 3000 
13 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 3000 
14 19 12 05 Szklo 3000 
15 19 12 08 Tekstylia 2000 

16 19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione w 
191211 650 

2. Sposob dalszego gospodarowania odpadami, z uwzgl^dnieniem zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadow: 

• wnioskodawca prowadzi dzialalnosc w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
odpadow zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami; 

• odpady, ktore powstan^ w wyniku funkcjonowania instalacji, przekazywane bqd^ 
innym podmiotom, posiadajqcym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 
gospodarki odpadami w celu odzysku lub unieszkodliwienia; 

• odpady po wytworzeniu zostanq^ przygotowane do transportu, w sposob 
uniemozliwiajqcy przedostanie si§ ich do srodowiska oraz zapewniaj^cy ich 
bezpieczne dostarczenie do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia; 

• odpady transportowane b^d^ specjalnie do tego przystosowanymi samochodami, 
zgodnie z wymogami dotycz^cymi przewozu drogowego towarow niebezpiecznych, 
z zachowaniem wymogow mi^dzynarodowej umowy ADR; 

• transport odpadow do miejsc odzysku odbywal si§ bqdzie na podstawie umow 
transportem przewoznika, posiadaj^cego stosowne zezwolenie w zakresie transportu 
odpadow lub transportem wlasnym wnioskodawcy; 

• odpady przekazywane b^d^tylko odbiorcom, posiadajqcym stosowne zezwolenia na 
prowadzenie dzialalnosci, gwarantuj^cych prawidlowe wykonanie odzysku lub 
unieszkodliwienie odpadow. 



3. Miejsce i sposob oraz rodzaj magazynowanych odpadow. 

• odpady tymczasowo magazynowane b^d^ na terenie zakladu, do ktorego 
wnioskodawca posiada tytul prawny, tj. na dzialkach nr 2139/77 i 2139/57 

» poiozonych w Zwoleniu przy ul. Perzyny 116/118; 

• wytworzone odpady magazynowane b?d^ w sposob selektywny w hali magazynowej 
surowcow wtornych lub na placu magazynowym, na utwardzonym podlozu, do 
czasu zgromadzenia odpowiedniej ich ilosci, co uwarunkowane b^dzie wzgl^dami 
ekonomicznymi i logistycznymi; 

• odpady magazynowane b?d^ w sposob zapobiegajq^cy przenoszenie ich lekkiej 
frakcji przez wiatr - odpady b^d^ zbelowane lub umieszczone w kontenerach, 
workach typu BIG-BAG lub w inny sposob zapobiegaj^cy szkodom dla srodowiska; 

• odpady do momentu ich przekazania przechowywane b^d^ w sposob bezpieczny dla 
srodowiska, bez mozliwosci dost^pu osob postronnych; 

1. Rodzaj e i ilosci odpadow przewidzianych do odzysku w okresie roku. 

ODPADY INNE NIZ N I E B E Z P I E C Z N E 

L.p. Kod odpadu nazwa odpadu Ilosc 
[Mg/rok] 

1 19 1201 Papier i tektura 15000 
2 19 12 02 Metale zelazne 10000 
3 19 12 03 Metale niezelazne 10000 
4 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 15000 
5 19 12 05 Szklo 15000 
6 200101 Papier i tektura 15000 
7 200102 Szklo 15000 
8 200139 Tworzywa sztuczne 15000 
9 200140 metale 15000 
10 200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposob selektywny 15000 

2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku odpadow. 

• metody odzysku odpadow wymienionych w punkcie I I podpunkcie 1 jest proces 
odzysku R15 - przetwarzanie odpadow w celu przygotowania ich do odzysku, 
w tym do recyklingu; 

• odpady odzyskiwane b^d^ na terenie, do ktorego wnioskodawca posiada tytul 
prawny, tj. w instalacji zlokalizowanej na dzialkach nr 2139/77 i 2139/57 
poiozonych w Zwoleniu przy ul. Perzyny 116/118; 

• odpady odzyskiwane b^d^ w nowej instalacji sluzqcej do sortowania odpadow 
suchych, wyposazonej w zaplecze oraz urz^dzenia i maszyny pomocnicze, 
zapewniajqce prawidlow^ gospodark? odpadami przewidzianymi do odzysku - tj. 



celownice, wozki widlowe, kontenery i pojemniki na odpady, place magazynowe, 
dwie belownice (prasy do odpadow), stosowane w celu zmniejszania obj^tosci 
odpadow i odpowiedniego przygotowania ich do odzysku; 

• odpady podawane b§d^ do stanowisk sortowniczych podajnikami tasmowymi, na 
ktorych poddawane b^d^ r^cznej segregacji a nast^pnie umieszcz£ine 
w wyznaczonych zasobnikach na surowce wtome; 

• sortownia wykorzystywana b^dzie do rozdzialu odpadow z przeznaczeniem na 
surowce wtorne, ktore przekazywane b^dq innemu posiadaczowi odpadow w celu 
poddania ich procesowi odzysku; 

3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow. 

• odpady magazynowane b^d^ na terenie, do ktorego wnioskodawca posiada tytul 
prawny, tj. w Zwoleniu przy ul. Perzyny 116/118; 

• odpady przeznaczone do odzysku magazynowane b^d^ na utwardzonym placu 
(w kontenerach lub luzem) bezposrednio przy podajniku ukosnym, podaj^cym 
odpady na lini? sortownicz^ 

• odpady magazynowane b?d^ w sposob zapobiegajq^cy szkodom dla srodowiska oraz 
bez dost^pu osob postronnych. 

I I I . 
Ewidencj^ ilosciowq i jakosciow^ odpadow, nalezy prowadzic zgodnie z katalogiem 

odpadow, z zastosowaniem karty ewidencji i karty przekazania odpadu, ustalonych 
w rozporz^dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorow dokumentow 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 30 poz. 213). 

IV. 
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadow oraz o sposobach 

gospodarowania nimi nalezy sporz^dzac na formularzu okreslonym w rozporz^dzeniu Ministra 
Srodowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorow formularzy 
sluz^cych do sporz^dzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152 poz. 
1737) i przekazywac Marszalkowi Wojewodztwa Mazowieckiego w terminie do kohca pierwszego 
kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy. 

V. Okreslam termin obowi^zywania pozwolenia do dnia 31 lipca 2017 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Pan Grzegorz Paszkiewicz, wlasciciel Zakladu Uslugowo-Handlowego „LoBo" 
z siedzib% w Zwoleniu przy ul. Targowej 7, wys t^ i l do Starosty Zwolenskiego z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow z uwzgl^dnieniem dzialalnosci w zakresie odzysku 
odpadow. 

Przedlozony wniosek zawiera dane okreslone w art. 184 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 129, 
poz.902 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst 
jednolity w Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251). 



Jak wynika z przedlozonego wniosku odpady powstawaly b?d^ w wyniku funkcjonowania 
instalacji, zlokalizowanej w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 116/118. Dzialalnosc prowadzona 
b^dzie w budynku sortowni oraz hali magazynowej zaadaptowanej na potrzeby sortowni - hali 
magazynowej surowcow wtornych. Glownym rodzaj em emisji z instalacji b^d^ przede wszystkim 
odpady inne niz niebezpieczne oraz w minimalnym stopniu odpady niebezpieczne. 

Dotychczasowa dzialalnosc wnioskodawcy zwi^zana byla ze zbieraniem i transportem 
odpadow. Wybudowanie linii do sortowania odpadow suchych oraz zmiana uzytkowania hali ma 
hal? magazynow^ surowcow wtomych, umozliwi prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku 
odpadow. Sortownia wykorzystywana b^dzie do rozdzialu odpadow z przeznaczeniem na surowce 
wtome, ktore przekazywane b?d^ innym podmiotom w celu dalszego odzysku. Nie wszystkie 
odpady b^d^ sortowane - odpady jednorodne materiatowo, po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci 
b^d^ bezposrednio przekazywane do odzysku. 

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o odpadach, organ wydaj^c decyzj^ na wytwarzane 
odpadow nie zasi^gn^l opinii Burmistrza Zwolenia wlasciwego ze wzgl^du na miejsce prowadzenia 
odzysku odpadow w zwi^zku z faktem, iz miejsce wytwarzania odpadow jest tozsame z miejscem 
prowadzenia dzialalnosci w zakresie odzysku odpadow. 

Przy rozpatrzeniu sprawy organ przychylil si? do wniosku i okreslil czas obowiqzywania 
pozwolenia na 10 lat. 

Bior^c powyzsze pod uwag? orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

Od decyzji sluzy odwolanie do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego 
w Radomiu, ul. Zeromskiego 53, za posrednictwem Starosty Zwolenskiego w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 

OT yMUJA: 
ZaWad Uslugowo-Handlowy „LoBo" 
Grzegorz Paszkiewicz 
26-700 Zwolen, ul. Targowa 7 

2. a/a 

Z up. S T A R O S T Y 

NaczeiniK 
awel 
Rolnictwa. 

Lesnictwa i Ochrony Srodowiska 

DO WIADOMOSCI: 
1. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie 
2. Mazowiecki Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie 

Oddzial zamiejscowy w Radomiu 
3. Burmistrz Zwolenia 

Zgodnie z cz?sci^ III punkt 40 podpunkt 2) zal^cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej 
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplat? skarbow^ w wysoko^ci 506 zl, kt6r% wniesiono w kasie 
/ na konto Urz?du Miejskiego w Zwoleniu. Kopia dowodu wplaty w aktach sprawy. 

Dokonano zaplai 
w wysokosci... 
data wplaty.. 

imi? i nazwisko ...50U<A<h?^.. 
stanowisko sluzbowe.. 


