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DECYZJA
Na podstawie art. 4,1 ust. 2, ust, 3 pkt 2, ań, 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2016,23 j.0, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30 maja 2016r. uzupełnionego pismem z dnia 21 czerwca 2016r. złożonego pzez Panią
Annę Szymańską - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego ,,RECOL"
Przemysław Szymik; 56-400 Oleśnica ul. Kopernika 8A/8 dot. wydania zezwolenia
na zbieranie odpadow,

orZekam:
Zezwolić Pzedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu ,,RECOL" Przemysław Szymik;
56400 Oleśnica ul. Kopernika 8Ą8 na zbieranie odpadow,

1, Numer idenlfiikacji podatkowej (NlP) i numer REGON posiadacza odpadow.

NIP: 91 1-200-13-05

REGON: 022024383

2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania.

2.1. Odpady inne niz niebezpieczne.

L.p.

1

Kod odpadu

02 01 10

Rodzaj odpadu

Odpady metalowe

ż 070213 Odpady tworzyw sztucznych

3 070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

ć 07 0299 lnne nie wymienione odpady

5. 10 02 80 Zgary z hutnictwa zelaza

t), 10 02 99 lnne nie wymienione odpady

7 10 03 16 Zgary zwytopu inna niz wymieniona w 10 03 15

8 10 03 99 lnne nie wymienione odpady

9 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10. 10 05 99 lnne nie wymienione odpady

11 10 06 02 Zgary z produkcji pienłotnej i vńórnej

12. 10 06 99 lnne nie wymienione odpady

13. 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

14 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne

15 1010 03 Zgary i zużle odlewnicze

16 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niź wymienione w 10 10 05
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Rdzenie iformy odlewnicze l.: 3,3,3€s e oclewania inne niz wymienione w 10 10 0710 10 08

lnne cząst< s:ąe a z lłmienione w 10 10 1 110 10 12

Inl: ^ e ,,,,vr^ erione odpady10,t0 99

Ql r1 i+łaldy

lane - e fll,:nie. one odpady

odpady ztocz.e., a ] c €rva.]ia zdaza oraz)ego Stopow

Cząstk, l pvl,ze aza orazjego stopow

1201 03 
]

Odpady ztocz_el,e l piłowania metaIi nieżelaznych

Cząstkl i pyły metali niezelaznych

12 01 05 Odpady ztoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 13 Odpady spawalnicze

28. 12 01 99 lnne nie wymienione odpady

3, 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

,16 01 17 Metale zelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

38 ,16 06 05 lnne baterie i akumulatory

39 17 010,| Odpady betonu oraz gruz betonowy zrozbiorek i remontów

17 0'l 02 l Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niz wymienione w ,17 01 06

Odpady z remontów i wyposazenia dróg

lnne niewymienione odpady

Miedz, brąz, mosiądz

Cyna

,l5 01 01

15 0,1 M

16 01 19

36

3|

,l6 0,1 99

16 06 04

17 0,1 03

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z metali

Twozywa sztuczne

lnne nlewymIei.0l..le e;e-e:ry

lnne niewymienione odpady

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)



Ę,) 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

53 17 09 04 Zmieszane odpady z b.Cowy, remontów i demontazu lnne niz wymienione w 17 09 01
17 0902 i 17 09 03

54. 19 01 02 Złor, zelazny usunięty z popiołów pa|eniskowych

55 19 10 01 Odpady żelaza i stali

56. ,l910 02 Odpady metali nieżelaznych

57 ,l9 12 01 Papier i tektura

58 19 ,l2 02 Metale zelazne

59 19 12 03 Metale nieźelazne

19 12 a4 Tworzywa sztuczne i guma

20 01 01 Papier i tektura

20 0,1 40 Metale

' :,]r :f :a:":\r ^: ::=f,-:3:::- 
= 

\l ^ s:a S,ccowiska z dnia 09 gfuCnia2014l. W sprawie katalogu odpadóW (Dz.U.2014.1923)

2.1. Cccacd ^ eo€zcie:z",]e

]Ę Kod odpadu Rodzaj odpadu

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe

Baterie iakumu|atory łącznie z bateriami
i akumulatorami wy,r,^ eń ^.1l,-] \^,/'16 06 01 16 06 02 |ub 16 06 03 oraz

niesońowalne oatene l ZaWera|ac€ Ie Oalerie
Kody odpadów wg rozporZądzenia l\łinistra a z dn a 09 grudnia2o14f . w sprawie katalogu odpadów (Dz.U,2014.1923)

3. Miejsce zbierania odpadow oraz sposob ich magazynowania.
Cdcad,y,zbierane Ęda_ w Cleśnicy plzy ul. Krzywoustego 30j (działka nr 11l49 AM 37).
a,\!^^^ .U,3!3or, cecą nagazynowane W pomieszczeniu o pow. ok.114m2 , selektywnie,

ol .§,3l'z6Cśct!any sposob, w pojemnikach, kontenerach lub workach typu big_bag, Odpady
a{L]mL aicrow magazynowane będą W specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.
Odpady magazynowane będą na terenie, do ktorego posiadacz odpadow przedstawił tytuł
prawny.

Miejsce magazynowe wskazane jest na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
decyzli

4. Metody zbierania odpadow.
Odpady będą odbierane, następnie wazone i umieszczone w odpowiednim pojemniku

lub kontenerze. Ostatecznie odpady będą przekazywane kolejnym podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

ll. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności.
1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony

Środowiska oraz bezpieczeństwa zycia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposob
uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia,
orazzagrożenia, które mogą powodować te odpady (ań, 25 ustawy o odpadach).

2. Odpady metali należy przyjmowaó od osób fizycznych zgodnie z ań. 1O2 wtw ustawy
o odpadach.

3. Nalezy stosować się do przepisow wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r.
o bateriach i akumulatorach.

2, 16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe



4

4. Ewidencję odpadow nalezy prowadzic zgodnie z treścią art, 66 i 67 ustawy o odpadach
oraz aktualnym rozpoządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

5. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i i|ości odpadow oraz sposobach
gospodarowania nimi należy sporządzac i pzekazywac zgodnie z art, 75 i 76 ustawy
o odpadach.

6. Organ zastrzega sobie prawo do nałozenia dodatkowych warunkow w terminie
poźniejszym, jezeli będzie tego wymagał interes ochrony środowiska

lll. Ustalić ważność decyzji na okres 1C at tj. do dnia 01 lipca 2026 roku,

Lzasadnienie
Na podstawie ań. 107 § 4 ustalły z dnia 14 czewca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz,U,2013,26T ii l odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzględnia
ona w całości ządanie strony.

pouczenie
i CC ^ ni3 529i decyzli pzysługl;e cd,wołanie do Samoządowego Kolegium Odwoławczego

,r,= ',',',3,ł3,,\,r-, za pośredn crłe- Starosty Oleśnickiego, w terminie czternastu dni od

==:: ,e. a:,Z,-a^ 2

ż -=-z- c3s a.a- 3ocadc,,,,, ficii uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub
z3zr,l3 e- e ^a cż?.-łeżz, e lccaCó,w narusza przepisy ustawy w zakresie działalności
oDjęTeJ Z€Z*,cl€lr€n^ tr. czl3€ r ezgodnie z wydanym zezwoleniem, właŚciwy organ
v\tv{\ila go do niea#ocznego zanlechania naruszeń, wyznaczĄąc termin usunięcia
nieprawidłowości, W przypadku gdy posiadacz odpadow, mimo wezwania, nadal narusza
przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem. właściwy organ cofa to
zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania (art.47 ustawy o odpadach).

::ł:-:-:::€:.,S.?:,3ng_a,*i-ot<:ści 6162,'Cna3'l 2i2i'ź, rarachunekMiasiaoeśnęnuner44958400082001 000000550021 -Ustawa
::-: -a s::a:ź ż]jć- 9 całac]e skarbowe] \oz J 29'5la3.: z"zm.) załałznil,czesc ],! Usi- a3cp{a - zazbieranieoopaoów.

.sc :o, esz<a/daach-Dtak
.-J

Qtzymuią, l

6-AffiSzymańska - pełnomocnik PHU RECOL P,Szymik 1

2. Magda|ena Łapa
3. Wojciech Łapa
4.- 5 ala

Do wiadomości:
1. Uząd Marszałkowski

50-41 1 Wrocław; Wybzeże Słowackiegc 12-'14
2. Wojewódzki lnspektorat Ochrony Srodo1,1ska

51-1 ,17 Wrocław; ul, Paprotna 14
3. Urząd Miasta

56-400 Oleśnica; Rynek-Ratusz

f*t\. l
l
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