
STAROSTA ZWOLEŃSKl
RLoś.6233.3.2015

Zwoleń, dnia 23 stycznia 2015 roku

DEcYZJA

Na podstawie art. IO4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolityw Dz. U.z2O'J,3 r. poz.267 zpoźn.zm.), wzwiązku zart.ż32 ust.2,
art.233 ust.2 iust.3 i art.252 ustawy zdnia1,4 grudnia 2012roku o odpadach (Dz. U. z201,3r.poz.
21, z poźn.zm.|,

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Grzegorzo Paszkiewicza, prowadzqcego działolność gospodarczq pod ndzwq: Zakład Usługowo-

Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz z siedzibq w Zwoleniu przy ul. Targowej 7, w sprawie udzielenia

zezwolenio no tronsport odpadow,

orzekam

Udzielam zezwolenia na transport odpadów Panu Grzegorzowi Paszkiewicz, prowadzącemu

działalność gospodarczą pod nazwą:

Zakład Usługowo-Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7,26- 700 Zwoleń

o nu merze identyfi kacyj nym REGON : 67 O8O27 23

o numerze NlP: 811-103-38-57

!określam

1. Rodzaje odpadów przewidzianych do transportu.

KoD
oDPADU

RODZAJ ODPADU

0201,04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 10 odpady metalowe
03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 odpady z sortowania papieru itektury przeznaczone do recyklingu

03 03 99 inne niewymienione odpady
07 021,3 od pady tworzyw sztucznych

08 01 99 inne niewymienione odpady
09 01 10 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*
aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione
w 16 06 01,L6 06 02 lub 16 06 03

09 01- 12
aparaty fotograficzne jednorazowelgo użytku zawierające baterie inne niż
wymienione w 09 01 11
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09 01 99 inne niewymienione odpady

10 02 10 zgorzelina wa lcownicza

10 02 80 zgary z hutnictwa żelaza

10 02 99 inne niewymienione odpady

10 03 02 odpadowe anody

10 03 16 zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 99 inne niewymienione odpady

10 04 99 inne niewymienione odpady

10 05 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 99 inne niewymienione odpady

10 06 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 99 inne niewymienione odpady

1,o07 oz kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 99 inne niewymienione odpady

10 08 04 cząstki i pyły

10 08 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 14 odpadowe anody

10 08 99 inne niewymienione odpady

10 09 80 wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99 inne niewymienione odpady

10 10 03 zgary i żużle odlewnicze

10 10 08
rdzenie iformy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w101007

7a Io 12 nne cząstki stałe niż wymienione tł 10 10 11

10 10 99 nne niewymienione odpady

10 80 99 nne niewymienione odpady

11 01 99 nne niewymienione odpady

11 05 01 cynk twardy

12 01, 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12oI02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

1201-03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

1201,04 cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 ot 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

1201,99 inne niewymienione odpady

15 01 01 opakowania z papieru itektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opa kowa nia wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

t5 01, 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

16 01 03 zużyte opony
16 01,12 okładziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 16 zbiorniki na gaz skroplony
1,6 0117 metale żelazne
16 01 18 metale niezelazne
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16 01 19 tworzywa sztucZne
1,6 01,20 szkło
1,6 01,22 inne niewymienione elementy
16 01 99 inne niewymienione odpady
16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*
zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż
wvmienione w 16 02 09

,]-6 021,1* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

1,6 0212* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

1,6 021,3*
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 1-6 02 09 do L6 0212

16021,4 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 'J,6 02 09 do 16 02 13

1,6 0215* niebezpieczne elementv lub cześciskładowe usuniete ze zużvtvch urzadzeń
1,6 0216 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* baterie i akumulatorv ołowiowe
16 06 02* baterie a kumu latory niklowo-kadmowe
],6 06 03* baterie zawierające rtęć
16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 inne baterie i akumulatory
16 06 06* selektvwnie gromadzonv elektrolit z baterii i akumulatorów

16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)

]"6 08 02*
zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich
niebezpieczne związki

16 08 03
zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż
wymienione w 16 08 02

16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki iniormacji
1,6 81,02 odpadv inne niż wvmienione w 16 8101
16 82 02 odpady inne niź wymienione w 16 82 01
17 0202 szkło
17 0203 tworzywa sztuczne
17 04 01, miedz, brąz, mosiądz
17 0402 aluminium
17 0403 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 0406 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 09* od pady m eta l i zanieczy szczo ne su bsta ncia m i n iebezpiecznym i

17 04 Io* kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 041,1, kable inne niż wymienione w t7 04IO
17 06 04 materiałv izolacvine inne niz wvmienione w 17 06 01 i 17 06 03

1,9 01,02 złom żelazny usunięty z popiołów 1laleniskowych
19 01 99 inne niewymienione odpady
19 10 01 odpadv żelaza i stali
19Io02 odpady metali nieżelaznych
19 12 ot papier i tektura
19I2o2 metale żelazne
19I2o3 metale niezelazne
1,9 12 04 tworzywa sztuczne i guma
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ż. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności związanego z tranSPortem odPadów:

- teren całego kraju,

3. Sposób i środki transportu odpadów:

a)transportodpadówprowadzićzgodniezwymaganiamiwzakresieochronyśrodowiskaoraz
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości

chemiczneifizyczneodpadów,Wtymstanskupienia,orazzagrożenia,któremogą

b) ;LH::,-::;:::}'będzie realizowany własnymi środkami transPortu' odPowiednio

przystosowanymi,wyposażonymiioznakowanymi,zgodniezwymogamidotyczącymi
przewozu drogowego i stosownie do potrzeb przewożonych odpadów;

c)odpadynależytransportowaćodpowiednioopakowanelubzabezpieczone
winnysposóbprzezrozproszeniem,zmieszaniemposzczególnychrodzajówodpadów
iprzedostaniemsięichdośrodowiskapodczasprzewozuorazczynnościzaładunkowychoraz
przeład unkowych;

d)poszczególneopakowaniazodpadamilrrbpartieodpaoul:":]]::j::..nułożonena
środkutransportu,abyzapewnićichstabilnośćpodczasichprzewożenia,tzn.abynie
zmieniaĘpołożeniazarównowstosunkudolieliejakidopojazduorazniebytynarażone
na tarcie, wstrząsy, przewracanle się iwypadnięcie z pojazdu;

e)transportodpadówpowinienodbywaćsięwsposóbniepowodującyzagroŻeńani

f) ;#ilT}:ffi:i:Hil"a ,.ł.ounkiem winny zostać sprawdzone pod kontem obecności

nanichprzedmiotów,któremogĘbyspowodowaćuszkodzenieopakowańlubpojemników

g) i;:§:il;ą.y ooprav wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć

.odpadydomiejscaprzeznaczeniaodpadówiprzekazaćjeposiadaczowiodpadów,do

którego należy odpady dostarczyć,

4.Dodatkowewarunkitransportu,jeżeliwymagategospecyfikaodpadów,wszczególności
niebezpiecznych,lubpotrzebazachowaniawymagańochronyżycia,zdrowialubochrony
środowiska:

ltransportodpadówzmiejscichpowstaniadomiejscichprzetwarzania,przeprowadzać
wsposóbzapewniającyracjonalnewykorzystanieśrodkówtransportuiniepowodujący
zagrożeńa ni uciążliwości dla środowiska;

. transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstania do

należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących

niebezpiecznych,

miejsc ich przetwarzania,

przy transporcie towarów

19Iżo5
19I2o7 Clf€Wflo lr|tte tttz wyt",,",""" " --_ _, _ , nicznej obróbki

inne odpady (w tym ,ńG"",, substancje i przedmioty) z mecna

odoadów inne niż wvt912Iż
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5. Określam czas obowiązywania zezwolenia do dnia 23 stycznia 2025 roku - nie dłużej jednak niż

do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art.49 ust.

1 ustawy z dnia t4.L2.2Ot2 r. o odpadach (Dz. U. z 2OL3 poz. 2l z późn.zm,| lub do dnia

uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

UZASADNlENlE

Pan Grzegorz Paszkiewicz, prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usługowo-

Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz z siedzibą wZwoleniu przy ul. Targowej7, w dniu 07.01,2015

roku wystąpił do Starosty Zwoleńskiego z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na transport

odpadów.

Zgodnie z art.233 ust. 2 ustawy z dn. 74. 1ż. 201,2 r. o odpadach (Dz. U. z 2OL3 r. poz.21,

zpoźn,zm.J, do czasu utworzenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru podmiotów

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, transportujący

odpady, są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na, podstawie przepisów

dotychczasowych, tj. na podstawie uchylanej w art. 252 ustawy z dnia 27.04.2OO'J, r. o odpadach

(t.j. w oz.u. z Zo'J,o r. Nr 185 poz. 1243 z poźn. zm.).

Zgodniezart.28ust.2pkt2iust.3 ustawyzdnia27kwietnia2001 rokuoodpadach(tekst
jednolity w Dz. U, z 2O7O r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.), organem właściwym do wydania zezwolenia

na transport odpadów ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, jest

starosta zwoleński.

Przedłożony wniosek, zawierał kompletne dane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie

transportu odpadów, zgodne z art. ?8 ust. 4 ustarvy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst

jednolity w Dz. U. z 20IO r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji niniejszego zezwolenia i określono

czas jego obowiązywania na okres 10 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia

wniosku o wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

(Dz, U. z żO13 poz. żL z późn.zm.) lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis

nastąpił w term inie wcześniejszym.

pouczenie

Od niniejszej decyzjisłuży stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53, za pośrednj §tĘbĘy Zwoleńskiego, wniesione w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

h"

OTRZYMUJA: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

O Pan Grzegorz Paszkiewicz

Zakład Usługowo-Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz
.26-7O0 Zwoleń, ul. Targowa 7
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