
STAROSTA ZWOLENSKl
RLoŚ.6233.2.2o15

DEcYzJA

Na podstawie art. 1O4 oraz 1,62 § 1, pkt 1_ i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2O'J,3 r. poz. 267 z poźn.zm.),w związku

zart.4I ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 2,art.42 ust. 1,ust.4, art.43 ust. J_, art.170 ust.2 oraz art.232ust,Z

ustawy z dnia 1-4 grudnia żO12 roku o odpadach (Dz. U. z 201,3 r. Nr poz. 27 z poźn.zm.\,

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Grzegorza Paszkiewiczo, prowadzqcego działalność gospodarczq pod nazwq: Zakład Usługowo-

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

zezwolenia na zbieranie odpadow,

orzekam

l. Stwierdzam wygaśniecie decyzji Starosty Zwoleńskiego z dnia 23.0L.2OL2 roku znak:

RLoŚ.6233.LŁź0IL, udzielającej zezwolenia na zbieranie itransport odpadów Panu

Grzegorzowi Paszkiewicz, właścicielowi przedsiębiorstwa - Zakład Usługowo-Handlowy LOBO

Grzegorz Paszkiewicz z siedzibą w Zwoleniu pny ul. Targowej 7.

ll. Udzielam zezwolenia na zbieranie odpadów Panu Gnegorzowi Paszkiewicz, prowadzącemu

działalność gospodarczą pod nazwą:

Zakład U słu gowo-H a nd lowy LO BO G rzego rz Pasz kiewicz

ul. Targowa 7,26- 700 Zwoleń

o n u merze identyfikacyjnym REGON : 67 O8O2723

o numerze NlP: 811-103-38-57

iokreślam

1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania,

Zwoleń, dnia 23 stycznia 2015 roku

KoD
oDPADU

RODZAJ ODPADU

020704 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 i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 99 inne niewymienione odpady

01 021,3 odpady tworzyw sztucznych

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

09 01 11*
a pa raty fotograficzne jed norazowego użytku zawierające baterie wymie nione
w 16 06 01, t6 06 02 lub 16 06 03

09 01- 12
aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż
wymienione w 09 01 11

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 niz wymienione w 10 03 15

10 03 99 inne niewymienione od pady

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

1,o 06 02 kożuchy zużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 99 inne niewymienione odpady

1,o 07 02 kożuchy żuzlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
1,o 07 99 inne niewymienione od pady

10 08 04 cząstki i pyĘ

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

10 08 14 odpadowe anody

10 08 99 inne niewymienione odpady
10 09 80 wybra kowa ne wyroby zel iwne

10 09 99 in ne niewymienione odpady
10 10 03 zgary i żużle odlewnicze

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

1,o 1,o 12 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 99 inne niewymienione odpady

10 80 99 inne niewymienione odpady

1,10199 inne niewymienione odpady

11 05 01 cynk twardy

12 01, 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
1,201,02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

t201,03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01, 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 odpady z toczenia iwygładzania tworzyw sztucznych

12 01,99 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
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15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmiesza ne odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

16 01 03 zużyte opony

1,6 0112 okładziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 16 zbiorniki na gaz skroplony

16 01,17 metale żelazne

16 01 18 metale nieżelazne

16 01 19 tworzywa sztuczne

1,6 01,20 szkło

16 01 ż2 inne niewymienione elementy

16 01 99 inne niewymienione odpady

16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB

1-6 02 10x
zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż

wymienione w 16 02 09

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

1,6 021,2* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

L6 02 13*
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione

w 'J,6 Oż 09 do 16 0212
1,6 0214 zużyte urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* niebezpieczne elementy lub częściskładowe usunięte ze zużytych urządzeń

1,6 02 76 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* baterie zawierające rtęć

1,6 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem ].6 06 03)

16 06 05 inne baterie i akumulatory

16 06 06* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę

(z wyłączeniem 16 08 07)

16 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 informacji

L6 8Io2 odpady inne niż wymienione w 16 8101

1,6 8202 odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 0202 szkło

17 0203 tworzywa sztuczne

17 04oI miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 03 ołów

17 04 04 cynk
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t7 04 05 żelazo i stal

17 04 06 cyna

17 04 07 mieszaniny metali

17 04 09* od pady meta l i zanieczy szczo ne su bsta ncja m i n ie bezpiecznym i

17 04 Io* kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 041,0

L] 06 04 materiały izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

19 01,02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 99 inne niewymienione odpady

19 10 01 odpady zelaza i stali

19 10 02 odpady meta li niezelaznych

19I2o1 papier i tektura

1,91202 metale żelazne

t91203 metale niezelazne

1,9 12 04 tworzywa sztuczne i guma

1,9 1,2 05 szkło

1,9 1,2 07 drewno inne niz wymienione w 19 12 06

1,91,212
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki

odpadów inne niz wymienione w 19 12It

Oznaczenie miejsca zbierania odpadów :

a) odpady zbierane będą na terenie, do którego zbierający posiada tytuł prawny;

b) odpady zbierane będą w obrębie działki o nr ewid. 2139/77 w Zwoleniu przy ul. Doktora

Perzyny 1,1,6/'J,1,8, oznaczonej jako adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności

Za kła d u Usługowo- Ha n d lowego,, LO BO" Grzegorz Paszkiewicz w Zwo le niu;

c) teren nieruchomościjest wydzielony, ogrodzony i dozorowany;

d) działka wyposazona jest w utwardzone i uszczelnione place manewrowe.

3. Wskazanie miejsca isposobu mqgozynowania oraz rodzaju mogazynowanych odpadów.

Kod
odpadu

RODZAJ ODPADU
Miejsce i sposób
magazynowania

0201-04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

02 01 10 odpady metalowe
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

03 03 07
mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i

tektu ry
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

03 03 08
odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
recvklingu

Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

03 03 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

07 0213 odpady tworzyw sztucznych
Kontener metaloWy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku
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08 01 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

09 01 10 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
Kontener metalowy ustawiony

wewnątrz budynku

09 01 11*

aparaty fotograficzne jednorazowego uźytku zawierające baterie
wymienione
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

Kontener metaloWy ustaWiony
wewnątrz budynku

09 01 12
aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie
inne niż wvmienione w 09 01 11

Kontener metalowy ustawiony
wewnątrz budynku

09 01 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony

wewnatrz budvnku

10 02 10 zgorzelina walcownicza
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 02 80 zgary z hutnictwa źelaza
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

10 02 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony

na placu lub wewnątrz budynku

10 03 02 odpadowe anody
Kontener metalowy ustawiony

wewnatrz budvnku

10 03 16 z1ary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 03 99 inne niewymienione odpady
Kontener meta Iowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 04 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budynku

10 05 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
Kontener meta lowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 05 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 06 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 06 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 07 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 07 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 08 04 cząstki i pyły
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 08 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

10 08 14 odpadowe anody
Kontener metalowy ustawiony

wewnatrz budvnku

10 08 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 09 80 wybrakowane wyroby żeliwne
Kontener metalowy ustawiony
na olacu lub wewnatrz budvnku

10 09 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

10 10 03 zgary i żużle odlewnicze
Kontener metalowy ustawiony

na olacu lub wewnatrz budvnku

10 10 08
rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07

Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 10 L2 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

10 10 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustaWiony
na olacu lub wewnatrz budvnku

10 80 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budynku

I1 01 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony

na o|acu lub wewnatrz budvnku
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11 05 01 cynk twardy
Kontener metaloWy UstaWiony

na placu lub wewnątrz budynku

!2 01, 01, odpady z toczenia i piłowania żelaza orazjego stopów
Kontener metalowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budynku

72 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

12 01,03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
Kontener metalowy ustaWiony

na placu lub wewnątrz budynku

12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych
Kontener meta lowy ustaWiony
na placu lub wewnątrz budvnku

12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
Worki typu BlG-BAG wewnątrz

budynku lub na placu
masażvnowvm

Iż01 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnatrz budvnku

].5 01 01 opakowania z papieru i tektury

Zbelowane na placu

magazynowym lub kontenerze
metalowym lub wewnątrz

budvnku

15 01,02 opakowania z tworzyw sztucZnych

Zbelowane na placu

magazynowym lub kontenerze
metalowym lub wewnątrz

budynku

15 01 03 opakowania Z drewna
Wyznaczone miejsce na placu

magazynowym lub wewnątrz
budynku

15 01 04 opakowania z metali
Kontener metalowy ustawiony
na placu lub wewnątrz budvnku

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

Zbelowane na placu
magazynowym lub w kontenerze

metalowym ustawionym na
placu Iub wewnątrz budynku

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

15 01 07 opakowania ze szkła

Kontener metalowy ustaWiony
na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku lub w

betonowvch boksach

15 01 09 opakowania z tekstyliów
Worki typu BlG-BAG Wewnątrz

budynku

16 01 03 zużyte opony

Luzem w budynku lub w
kontenerze metalowym
ustawionym na placu

magazvnowvm

16 07 72 okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 15 01 11
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

16 01 16 zbiorniki na gaz skroplony
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

16 07 77 metale żelazne
Kontener metalowy ustawiony

na placu maqażvnowvm

16 01 18 metale nieżelazne
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazvnowvm

16 01 19 tworzywa SztucZne
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

16 01 20 szkło
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

t6 01 22 inne niewymienione elementy Kontener metalowy ustawiony
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na placu magaZynowym lub

WeWnatrz budvnku

16 01 99 inne niewymienione odpady
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazynowym lub

wewnatrz budynku

16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB
W specjalistycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

16 02 10*
zużyte urządzenia zawierające PCB albo nirni zanieczyszczone

inne niż wvmienione w 16 02 09

W specjaIistycznym kontenerze
ustaWionym WeWnątrZ budynku

t6 021,t* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
W specjalistycznym kontenerze
ustawionVm wewnątrz budynku

76 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
W specja listycznym konte nerze
ustawionym wewnątrz budynku

16 02 t3*
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż

wymienione
w 16 02 09 do 1,6 02 t2

W specja listycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

1,6021,4 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Wydzielone miejsce

maEazvnowe wewnątrz budynku

16 02 15*
niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych

urzadzeń

W specjalistycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

L6 02 76
elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione

w160215
W specjalistycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe
W specja listycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

16 06 02* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
W specja listycznym konte nerze
ustawionvm wewnątrz budynku

16 06 03* baterie zawierające rtęć
W specjalistycznym kontenerze
ustaWionym WeWnątrz budynku

16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
W specja listycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

]_6 06 05 inne baterie i akumulatory
W specja listvcznym konteneĘe
ustawionvm wewnatrz budvnku

16 06 06* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
W specja listycznym kontenerze
ustawionvm wewnątrz budynku

0108].6
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad,

iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

Kontener meta|owy ustawiony
na placu magazynowym lub

wewnatrz budvnku

16 08 02*
zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe

lub ich niebezpieczne związki

W specja listycznym konte nerze

ustawionym wewnątrz budynku

16 08 03
zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki

inne niż wymienione w 16 08 02

Kontener metaloWy ustaWiony
na placu magazynowym lub

wewnątrz budynku

16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji
Kontener plasĘkowy ustawiony

wewnątrz budynku

t6 8L02 odpady inne niż wymienione w 16 81_ 01
Kontener plastykowy ustawiony

wewnatrz budvnku

t68202 odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Kontener plastykowy ustaWiony

wewnątrz budynku

17 02o2 szkło

Kontener metalowy ustawiony
na placu magazynowym lub

wewnatrz budvnku

17 0203 tworzywa Sztuczne

Kontener metalowy ustaWiony
na placu magazynowym lub

wewnatrz budvnku

o4 0117 miedz, brąz, mosiądz
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

o4 0277 aluminium

Kontener meta lowy ustaWiony
na placu magazynowym lub

wewnątrz budynku

17 04 03 ołów Kontener metalowy ustaWiony
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na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

17 04 04 cynk
Kontener metalowy UstaWiony

wewnatrz budvnku

17 04 05 żelazo i stal

Kontener metalowy ustawiony
na placu magazynowym,

elementy wielkoga ba rytowe
luzem na placu

77 04 06 cyna
Kontener metalowy ustawiony

wewnatrz budvnku

17 04 07 mieszaniny metali
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

17 04 09* odpady metali zanieczyszczone substa ncjarni niebezpiecznymi
W specjalistycznym kontenerze
ustaWionym WeWnątrZ budynku

I7 04 1,o+
kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
niebezpieczne

W specjalistycznym kontenerze
ustawionym wewnątrz budynku

17 04 t! kable inne niż wymienione w 17 04 ].0
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

77 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
Kontener metaIowy ustaWiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

19 01 99 inne niewymienione odpady
Kontener meta lowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku

]_9 10 01 odpady żelaza i stali
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

L9 70 02 odpady metali nieżelaznych
Wydzielone miejsce

masazvnowe wewnatrz budvnku

19 72 01 papier i tektura

Zbelowane na placu
magazynowym lub kontenerze

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

19 \2 02 metale żelazne
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

19 12 03 metale nieżelazne
Kontener metalowy ustaWiony

na placu magazynowym Iub

wewnatrz budvnku

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnatrz budvnku

191205 szkto
Kontener metalowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budvnku

].,91207 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
Wyznaczone miejsce na placu
magazynowym lub w budvnku

19 L2 t2
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 79 !2 t!
Kontener meta lowy ustawiony

na placu magazynowym lub
wewnątrz budynku
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4, Opis metody lub metod zbierania odpadów:

a. prace związane ze zbieraniem poszczególnych rodzajów odpadów powierzone będą

wykwa lifikowa nym pracownikom;

b. punkt zbierania odpadów w postaci surowców wtórnych wyposażony będzie w wagę o

możliwości pomiaru do 2 MG celem bieżącego ustalania masy zbieranych odpadów;

c. odpady o większej masie ważone będą na najazdowej wadze samochodowej, znajdującej się

przed wjazdem na teren działki przewidzianej pod działalność w zakresie zbierania odpadów;

d. przyjęte odpady kierowane będą do wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów - plac

magazynowy, wyznaczone miejsca magazynowe wewnątrz hali, wyznaczone dla

poszczególnych rodzajów odpadów kontenery;

e. odpady makulatury, tektury i tworzyw sztucznych (folia, opakowania PET) magazynowane

będą w tzw. belach ułożonych w hali magazynowej oraz na utwardzonym i zabezpieczonym

placu magazynowym;

f. po przygotowaniu pełnotonażowego transportu, odpady będą przewozone do

wyspecjalizowanych firm legitymujących się odpowiednimi pozwoleniami lub zezwoleniami

na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

g. na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów, zakład wykorzystywać

będzie kontenery metalowe o pojemności od 1 do 34 m3, specjalistyczne kontenery do

zbierania baterii i akumulatorów, a także worki typu BlG -BAG;
h. poszczególne kontenery i miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio oznakowane

w sposób umożliwiający identyfikację odpadów;

i. odpady dostarczane do punktu przez osoby fizyczne własnym transportem, przyjmowane

będą przez przeszkolonych pracowników, po czym umieszczane w odpowiednich
pojemnikach i kontenerach;

j. zatrudnieni pracownicy na bieżąco będą dokonywać oceny zbieranych odpadów, segregować
je na odpowiednie rodzaje oraz dostarczac do wyznaczonego dla kazdego rodzaju odpadu

miejsca;

k. na bieżąco prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja zbieranych odpadów,

zgodnie z katalogiem odpadów, z zastosowaniem dokumentów niezbędnych dla potrzeb

ewidencji odpadów.

5. Dodotkowe worunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności

niebezpiecznych, lub potrzebo zachowania wymagoń ochrony życia lub zdrowia ludzi lub

środowiska:

a. postępowanie z odpadami będzie zgodne z ogólnymi zasadami gospodarowania odpadami

oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b. zebrane odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane firmom posiadającym stosowne

. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich odzysku, a jeżeli z przyczyn

technologicznych lub ekonomicznych odzysk odpadów będzie niemożliwy, odpady będą

przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich unieszkodliwienia,

chyba ze posiadanie zezwolenia nie było wymagane,

.c. odpady przekazywane będą do najbliżej położonych instalacji lub miejsc przeznaczonych do

ich przetwarzania, przeprowadzanego z udziałem procesów uwzględniających najlepszą

dostępną technikę lub technologię;
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d. w utworzonym punkcie zbierania odpadów nie będą zbierane pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych,

e. zbieraniu nie będą podlegały zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone;
t. odpady wymagające opakowania przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nie cieknących

pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu;
g. nie będą przyjmowane odpady nieoznaczone, bez mozliwości wiarygodnej ich identyfikacji

(brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich składu chemicznego;

h. nie będą przyjmowane odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu
powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

i. substancje niebezpieczne magazynowane będą w specjalnych zamkniętych kontenerach,
u niemozliwiających wydosta nie się na zewnątrz ewentua l nych odcieków;

j. rozładunek i załadunek odpadów prowadzony będzie w sposób niepowodujący rozproszenia
odpadów orazzagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska;

k. odpady magazynowane będą w oznakowanych pojemnikach, kontenerach wykonanych
z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach oraz zabezpieczone
przed wpływem czynników atmosferycznych;

l. miejsce magazynowania odpadów utrzymywane będzie w należytej czystości i porządku;

m. miejsca magazynowania odpadów wyposażone będzie w sorbenty w ilości gwarantującej
ne utra l izację wycie ków su bsta ncj i zawa rtych w od padach;

n. zbieranie odpadórv prowadzone będzie w sposób nie powodujący uciążliwości hałasowych;
o. pracolvniry punktu zbierania odpadów w ramach lokalnego monitoringu będą upoważnieni

do sprawdzenia tożsamości osoby przvwozącej odpady, w celu zweryfikowania jej

za m ieszkani a oraz uniknięcia przyjmowa nia cd padów n iezna nego poch odze n ia ;

p. zbierający odpady zobowiązany jest do posiadania sprzętu umożliwiającego prawidłowe
r.vykonywanie działań związanych ze zbieraniem odpadów, umożliwiających załadunek
l roziadunek odpadótl,;

q. n']agazyno\l/anie odpadów powinno odbywaĆ się w sposób zorganizowany, w wyznaczonych
miejscach dla danego rodzaju odpadów;

r. wszystkie pojemniki ikontenery przeznaczone do zbierania odpadów winny być
w przynajmniej dobrym stanie technicznym;

s. prowadzone będą wewnętrzne okresowe kontrole techniczne obiektu, urządzeń i maszyn
wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej ze zbieraniem odpadów;

t. odpady nie będą mieszane podczas zbierania;

u. odpady będą zbierane w pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie zbieranych w
nich odpadÓw - w zalezności od rodzajów odpadów będą one zbierane w pojemnikach lub
kontenerach posiadających szczelne zamkniecie, uniemozliwiające przypadkowe
przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu
i rozładunku;

v.. odpady zbierane będą zarówno luzem jak iw formie zbelowanej, co uzaleznione jest od
rodzajów i gabarytów odpadów;

w. rozładunek izaładunek odpadów odbywał się będzie przy zachowaniu wszelkich zasad BHp
i ochrony środowiska.

6. Wymagania wynikajqce z przepisow odrębnych:
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nie określa się w zezwoleniu dodatkowych wymagań dla punktów zbierania pojazdów

wycofanych z eksploatacji - zakład nie będzie prowadził w ramach zezwolenia na zbieranie

odpadów punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w myśl przepisów ustawy

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplantacji;

nie określa się w zezwoleniu dodatkowych wymagań wynikających z ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poniewaz zakład jako zbierający odpady zużytego

sprzętu w ramach zezwolenia na zbieranie odpadów, nie będzie prowadził działań

związanych z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne;

nie określa się w zezwoleniu dodatkowych wymagań wynikających z ustawy o bateriach

i akumulatorach, ponieważzakładjako zbierający baterie iakumulatory w ramach zezwolenia

na zbieranie odpadów, nie będzie prowadził działań związanych z przetwarzaniem zużytych

baterii i akum ulatorów.

7. Określam czas obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów do dnia 23 stycznia 2025 roku.

UzAsADNlENlE

Pan Grzegorz Paszkiewicz, prowadzący działalność 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 zbieranie

odpadów.

Zgodnie zart.4t ust.3 pkt 2 ustawy zdnia14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z2013 r.

poz. 21, z poźn.zm.), organem właściwym do wydar:ia niniejszego zezwolenia na zbieranie odpadów,
jest Starosta Zwoleński.

Przedłozony wniosek, zawierał kompletne dane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie

zbierania odpadów, zgodne z art.42 ust. 1- w/w ustawy o odpadach.

W zezwoleniu na zbieranie odpadów nie określono dodatkowych wymagań dla punktów

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, w myśl przepisów ustawy o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksplantacji oraz dodatkowych wymagań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym oraz wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zgodnie zart.42 ust.4 ustawy z dnia 1"4 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z2013 roku

poz.21zpóźn.zm.), do wniosków, o których mowa w ust. Li2,dołącza się decyzję ośrodowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71" ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz. U. z 2OI3 roku, poz. 1235 z poźn.zm.), o ile jest wymagana.

W sytuacji, gdy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wynika z innych punktów

art.72 ust. 1ustawyo udostępnianiu informacjio środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko, do wniosku o uzyskanie niniejszego

zezwolenia wyłącznie na zbieranie odpadów w trybie ustawy o odpadach, nie było obowiązku

załączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe potwierdza również fakt, że

zbieranie odpadów prowadzone będzie na działce, gdzie do chwili obecnej prowadzona była już tego

typu działalność. Ponadto, na potrzeby prowadzonej działalnościw zakresie gospodarowania odpadami

nie będzie zmieniana funkcja budynku i terenu, nie będą również wprowadzane zadne zmiany

i inwestycje, skutkujące obowiązkiem uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

a)

b)

c)
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Organ po dokonaniu wnikliwej analizy zgromadzonego materiału dowodowego sprawy, nie

znalazl podstaw do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, ponieważ zamierzony sposób
gospodarowania odpadami nie będzie powodował zagrozenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla

środowiska, jest zgodny z planamigospodarki odpadamijak również z przepisami prawa miejscowego.
Ponadto, w punkcie l niniejszej decyzji, organ stwierdził wygaśniecie decyzji Starosty

Zwoleńskiego z dnia 23,01,.2012 roku znak: RLOŚ.6233.12.201-1,, udzielającej zezwolenia na zbieranie

itransport odpadów Panu Grzegorzowi Paszkiewicz, właścicielowi przedsiębiorstwa - Zakład Usługowo-
Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Targowej 7. Niniejsze działanie
podyktowane zostało przepisem art.232 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2 roku o odpadach (Dz. U.

z2013r.poz.2'Izpoźn.zm.) zktóregowynika,iżzezwoleniam.in.nazbieranieodpadów wydanena
podstawie przepisów ustawy uchylonej w art.252, zachowują wazność nie dłużej jednak niż przez dwa

lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 23.01.2015 roku.

Dlatego, w związku zaistnieniem przesłanki określonej w art, 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia

L4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z2013 r. poz.267
z poźn.zm.), organ administracji publicznej który wydał w/w decyzję w pierwszej instancji, stwierdził jej

wygaśniecie z racji bezprzedmiotowości.

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

czas jego obowiązywania na okres 10lat.
pouczenie

Od niniejszej decyzjisłuży stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

14 dni od dnia jej doręczenia.

OTRZYMUjA: (za zwrotnym potwierdzeniem

@ e.n GrzegorzPaszkiewicz ł, *pr. STA,,śi};§TY
Zakład Usługowo-Handlowy LOBO Grzegorz P

26-7O0 Zwoleń, ul. Targowa 7

2, pani lwona paszkiewicz

3. Gmina i Miasto Zwoleń

4. a/a

DO WIADOMOŚCl: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1, Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2. Mazowiecki Wojewódzki lnspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura WlOŚ w Radomiu

3. Burmistrz Zwolenia

Za wydanie niniejszego zezwolenia w zakresie zbierania odpadów pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł zgodnie
zczęŚcią lll ust.43 c pkt a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej |Dz.U.z 2014 roku poz.

76ż8 z poźn. zm.), którą wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Dowód wpłaty znajduje się w aktach sprawy,

Dokon,o n o opłoty ska rbow ej :

w dniu:07.01.2015 r.

w wysokości: 616 zł
nr konta: 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001

imię i nazwisko: Karolina Bilsko

sta n ow isko sluż b owe : i n s pektor
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