
STAROSTA ZWOLEŃSKl

RLoŚ.6233.1.2O15

Zwoleń, dnia 23 stycznia 2015 roku

DEcYZJA

Na podstawie art. 1O4 oraz art. 1,62 § 1pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 'J,4 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z żO13 r. poz. 267 z poźn.zm.), w związku

zart.232 ust. 2, art. 233 ust. 2 i ust. 3 i art,25ż ustawy z dnia 14 grudnia żO12 roku o odpadach

(Dz. U. z201,3 r. poz.2Izpoźn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Pani lwony Paszkiewicz, prowodzqcej działalność gospodarczq pod nazwqi Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe LOBO - IRANS lwona Paszkiewicz z siedzibq w Zwoleniu przy ul. Doktora

Perzyny 716 lok. 11-8, w sprawie udzielenio zezwolenia na transport odpadów,

orzekam

I. Stwierdzam wygaśniecie decyzji Starosty Zwoteńskiego znak: RLOŚ.-0-7644l43l2OO5 z dnia

21.09.2005 roku, udzielającej zezwolenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu LoBo-

TRANS" lwona Paszkiewicz w zakresie zbierarria i transportu odpadów, wraz ze zmieniającą ją

decyĄąStarosty Zwoleńskiego znak: RLoŚ.-o-7644l3l2oo7 z dnia 05.02.2007 roku.

t!. Udzielam zezwolenia na transport odpadów Pani lwonie Paszkiewicz, prowadzącej działalność

gospodarczą pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBO - TRANS lwona Paszkiewicz

ul. Doktora Perzyny 116 lok. 118

26-7OO ZwoIeń

o numerze identyfikacyjnym REGON : 672899589

o numerze NlP: 811-116-89-94

iokreślam

L Rodzaje odpadów przewidzianych do transportu.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

02ot04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 10 Odpady metalowe
03 03 07 Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
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03 03 99 lnne niewvmienione odpadv
o] 02 13 Od pady tworzyw sztucznych
10 03 02 odpadowe anodv
10 08 14 Odpadowe anody
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
1,o 1,o 12 lnne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

11 05 01 Cynk twardy
1201,ot Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
1201,02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 oI 03 Odpady z toczenia i piłowania metali niezeIaznych

12 oI 04 Cząstki i pyły metali niezelaznych

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01-02 Opakowania z tworzvw sztucznvch
15 01 03 Opakowania z drewna
15 0]- 04 opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpadv ooakowaniowe
1,5 01,07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony
1,6 01,12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 16 Zbiorniki na Eaz skroplony
16 01,1] Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
1,6 01,20 Szkło
1,6 01,22 lnne niewymienione elementy
16 01 99 lnne niewymienione odpady
1,6 0ż 1,4 Zużyte urządzenia inne niz wymienione w 1_6 02 09 do 16 02 13

1,602 L6 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 04 Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 lnne baterie i akumulatory

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

16 08 03
Zużyte katalizatory zawierające nretale przejściowe lub ich związki inne niż
wymienione w 16 08 02

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 0202 Szkło
17 0203 Tworzvwa sztuczne
17 04 01, Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 040Ą Cynk
17 0405 zelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaninv metali
t7 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 0410
t7 06 04 Materiałv izolacvine inne niż wvmienione w 17 06 01 i 17 06 03

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
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19 10 01 Odpadv żelaza i stali

191002 odpadv metali nieżelaznvch
19 12 01, Papier itektura
191202 Metale żelazne
1,91203 Metale nieżelazne
1,9 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

L9 L2o5 Szkło
19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności związanego z transportem odpadów:

teren całego kraju.

3. Sposób i środki transportu odpadów:

a) transport odpadów prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości

chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą

spowodować odpady;

b) transport odpadów będzie realizowany własnymi środkami transportu, odpowiednio

przystosowanymi, wyposażonymi i oznakowanymi, zgodnie z wymogami dotyczącymi

przewozu drogowego istosownie do potrzeb przewożonych odpadów;

c) odpady należy transportować odpowiednio opakowane lub zabezpieczone

w inny sposób przez rozproszeniem, zmieszaniem poszczególnych rodzajów odpadów

i przedostaniem się ich do środowiska podczas przewozu oraz czynności załadunkowych oraz

przeład unkowych;

d) poszczególne opakowania z odpadami lub partie odpadów powinny być tak ułożone na

środku transportu, aby zapewnić ich stabilność podczas ich przewożenia, tzn. aby nie

zmieniaĘ położenia zarówno w stosunku do siebie jak i do pojazdu oraz nie były narażone

na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu;

e) transport odpadów powinien odbywać się w sposób nie powodujący zagrożen ani

uciążliwości d la środowiska;

f) pojazdy transportujące przed załadunkiem winny zostać sprawdzone pod kontem obecności

na nich przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie opakowań lub pojemników

z odpadami;
g) transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyĆ

odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, do
. którego należy odpady dostarczyć.

4. Dodatkowe warunki transportu, jeżeli wynlaga tego specyfika odpadów, w szczególności

niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia lub ochrony

środowiska:
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r transport odpadów z miejsc ich powstania do miejsc ich przetwarzania, przeprowadzać

w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący

zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.

5. Określam czas obowiązywania zezwolenia do dnia 23 sĘcznia 2O25 roku - nie dłużej jednak niż

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

1 ustawy z dnia t4.t2.2lt2 r, o odpadach (Dz. U. z 2OL3 poz. 21 z późn.zm.) lub do dnia

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

UZASADNlEN!E

Pani lwona Paszkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe LOBO - TRANS lwona Paszkiewicz z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny

1].6 lok. ]_18, w dniu 02.01.2015 roku wystąpiła do Starosty Zwoleńskiego z wnioskiem w sprawie

wydania zezwolenia na transport odpadów.

Zgodnie z art.233 ust. 2 ustawy z dn. 14. 12.201ż r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.27

zpoźnzm.), do czasu utworzenia przezMarszałka 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 2].O4.2O0! r. o odpadach

(t.j. w oz.u. z201,0 r. Nr 185 poz.1243zpoźn.zm.\.

Zgodnie zart.28 ust.2 pkt 2 iust.3 ustawy zdniaż7 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst

jednolityw Dz. U. z2OlO r. Nr 185, poz.1243zpoźn. 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. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO'],r. o odpadach (tekst

jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.).

Ponadto, w punkcie l niniejszej decyzji, organ stwierdził wygaśniecie decyzji Starosty

Zwoleńskiego z dnia 21,.og.2oo5 roku znak: RLoŚ.-o-7644/43/2oo5, udzielającej zezwolenia

Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu LoBo-TRANS" lwona Paszkiewicz w zakresie zbierania

i transportu odpadów, wraz ze zmieniającą ją decyzją Starosty Zwoleńskiego z dnia 05.02.2007 roku

znak: RLoŚ.-0-7644/3/2007. Niniejsze działanie podyktowane zostało przepisem art.232 ust. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2OL2 roku o odpadach (Dz. U. z 2O'J,3 r, poz.21, zpoźn.zm.) z którego wynika, iż

zezwolenia m.in. na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy uchylonej w art.252,
zachowują ważność nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do

dnia 23.01,.ż015 roku. Dlatego, w związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 1-62 § 1 pkt 1

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U.

z2OI3 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 ]-0 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złozenia
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wniosku o wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1. ustawy z dnia I4.I2.2O12 r. o odpadach

(Dz. U. z201,3 poz.21z późn.zm.) lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis

nastąpił w terminie wczeŚniejszym.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53, za pośrednictwem Starosty Zwoleńskiego, wniesione w terminie

14 dni od dnia jej doręczenia.

V. orr.STA R.a§TV

,y::ii§,łŃ&::łł"

2.

OTRZYMUJĄ: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

pani lwona paszkiewicz

Przedsię biorstwo Ha ndlowo-Usługowe LOBO-TRANS lwona Paszkiewicz

26-7OO Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 116 lok. 118

a/a

oo wlnoovtoścl:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2. Mazowiecki Wojewódzki tnspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura WlOŚ w Radomiu

3. Burmistrz Zwolenia

Za wydanie niniejszego zezwolenia w zakresie transpoń odpadów pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł zgodnie

zczęścią lll ust.44 pkt 1załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 roku poz.

t628 z poźn. zm.), którą wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Zwo|eniu. Dowód wpłaty znajduje się w aktach sprawy.

Dokona n o opłaty ska rbowej :

w dniu: 30.12.2014 r.

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

imię i nazwisko: Karolina Bilska

sta n ow isko sł u żbowe : i nspektor
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