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Gryfice, dnia 20 marca 2015

r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 5 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2oI3 r't poz. 267 ze zm.),
art.25, art. 4t, ust. 2, ust. 3, pkt 2, art. 43, ust. 1, art. 44, art. 48, pkt 3, art. 66 ustawy
z dnia 14 grudnia 2or2 r. o odpadach (Dz. U. z 20L3, poz.2r ze zm.), att.37, art.37a,
ust. 1, ust. 3, aft. 37 b, art. 38, aft' 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŻytym sprzęcie
elektrycznym ielektronicznym (tekst jednolity: Dz. u. z 2ot3 r., poz. 1155) oraz
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2oI4 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z2OI4 r., poz. 1923),
- po rozpatrzeniu wniosku złożonego W dniu 15 stycznia 2015 r'I uzupełnionego
iskorygowanego w dniach: 09.02.2015 r. i 02.O3.2015 r. przez Pana Romana Elminowskiego,
prowadzącego działalnośćgospodarczą pod nazWą: Eco-sERWIS Roman Elminowski
z siedzibą: Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów, dotyczącego Wygaszenia decyzji Starosty
Powiatu Gryfickiego z dnia 09 grudnia 2010 r., znak: RL|OS.7644-3612010 oraz wydania
nowego zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr L786/6, obręb geodezyjny Trzebiatów
11, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny (dzierżawca),

orzekam
I. Wygasić

decyzję Starosty Powiatu Gryfickiego , znaki RLioS.7644 -36/2010 z dnia
09 grudnia 2010 r't zezwalającą firmie Eco-sERWIs Roman Elminowski z Trzebiatowa
na zbieranie odpadów przy ul. Zagórskiej 26 w rrzebiatowie'

lI.

ZezwoIić Panu Romanowi Elminowskiemu, prowadzącemu działalnośćgospodarczą pod
nazwą: ECO-SERWIS Roman Elminowski z siedzibą: Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów
(NIP: 857-17I-I9-97, Regon: 812512651) na zbieranie na działce o numerze geodezyjnym:
1786/6, obręb ewidencyjny Trzebiatów 11, przy ul. Zagórskiej 26 w Trzebiatowie, gmina
Trzebiatów, następujących rodzajów od padów
:

- odpady zwiru lub skruszone skały inne niz wymienione w 01 04 07,
or
04
09
- odpadowe piaski i iły,
Ą
3) 01 04 t3 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niz wymienione
w 0t 04 07,
4) 10 12 08 - wybrakowane Wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po
1) 01 04 o8

przeróbce term icznej),
5) 10 L3 A2 - wybrakowane wyroby,
6) L2 01 05 - odpady z toczenia iwygładzania tworzyw sztucznych,
7) L2 o1 21 _ zuŻyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12oI20,
8) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
9) 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
10) 15 O1 03 - opakowania z drewna,
11) 15 01 05 _ opakowania wielomateriałowe,
12) 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
13) 15 oL 07 - opakowania ze szkła,
14) 15 01 09 _ opakowania z tekstyliów,
15) 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałościsubstancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone,
16) 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
17) L5 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 ,
18) 16 01 03 - zuŻyte opony'
19) 16 O1 07x - filtry olejowe,
20) 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
2L) L6 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HcFc, HFc,
22) L6 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12,
23) L6 02 L6 - elementy usunięte ze zużytych urządzen inne niz wymienione w 16 02 15,
24) L6 06 01x - baterie i akumulatory ołowiowe,
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IV. określićsposób postępowania z iodpadami'''.^,
magazynować
1) zbierać odpady w sposób selektywny

,ff,:Li::",*"J'::il:*ania
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b) odpady o kodach: 15 01 02, t5 01 05, 15 01 06, 16 01 19, 77 OI 8L, 17 OL 82, 17 02 OI,
t9 12 04, 20 oI 02, 20 02 02 - zbierać selektywnie i magazynować luzem w boksie
magazynowym na utwardzonym podłożulub w kontenerzeI
c) odpady o kodach: 16 02 16, 16 07 99, t7 ot 03, L7 05 04, t7 05 06, 17 05 08 - zbierać
selektywnie poprzez magazynowanie luzem w zasobni magazynowej lub w odpowiednio
przystosowa nym kontenerze,
d) odpady o kodach: L7 02 03,20 01 38 - zbierać selektywnie, magazynując luzem
w zasobniach magazynowych na utwardzonym podłożu,
e) odpady o kodach: 12 OI 05, t2 Ot 2t, L6 OZ 13*, 16 06 01*, 16 06 O2*, 16 06 03x,
19 t2 08, 20 01 11 - zbierac selektywnie w przystosowanych, zamykanych pojemnikach
na odpowiednio zabezpieczonym i szczelnym podłożu,
f) odpady o kodach: 15 01 Ot, L7 03 01x, 17 03 80, 17 04 10x, 79 tZ OL, 20 01 01'
20 01 37* - zbierać selektywnie W odpowiednio przystosowanych i zabezpieczonych
kontenerach, zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni,
g) odpady o kodach: 15 01 09, 15 02 03, 20 01 2I*, 20 01 33*, 20 01 35*- zbierać
selektywnie w oznaczonych, specjalistycznych i szczelnych pojemnikach, na odpowiednio
zabezpieczonym podłozu,
h) odpady o kodach: L6 02 II*,17 03 03x - zbierac selektywnie w zamykanym kontenerze
magazynowym lub W uporządkowany sposób W wydzielonej częścipomieszczenia
ma9azynowego,
i) odpady o kodach: 16 01 03 - zbierać selektywnie w uporządkowany sposób ułożone
W stos i zabezpieczone przed osunięciem,
j) odpady o kodach: 20 01 10 - zbierać selektywnie luzem lub w workach w kontenerze
lub w pomieszczeniu magazynowym,
k) odpady o kodach: 15 01 1o*, 15 02 02*,16 01 o7*, - zbierać selektywnie magazynując
w odpowiednio przystosowanych, szczelnych workach z tworzyw sztucznych lub w beczkach
2oo l z opończą,
l) odpady o kodach: t9 12 06* - zbierać selektywnie magazynując W pomieszczeniach
lub zamykanym kontenerze ustawionym w zasobni magazynowej,
4) miejsca magazynowania odpadow zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,
5) odpady po zgromadzeniu ich odpowiedniej ilości,przekazywać podmiotom zajmującym się
ich dalszym, zgodnym z prawem zagospodarowaniem, z zachowaniem terminów
obowiązujących przy magazynowaniu odpadów.

V. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
1) selekcjonowania odpadów w miejscu zbierania,
2) przyjmowania zuŻytego sprzętu (z rodzajow objętych niniejszą decyzją)' przekazywanego
przez uŻytkownika oraz przekazywania go prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu
do rejestru,
3) gromadzenia zuŻytego sprzętu W sposób umozliwiający kolejnemu posiadaczowi,
ożiałaiącemu na podstawie stosownych zezwoleń, ponowne uzycie sprzętu lub jego części
składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących
ze zuŻytego sprzętu'
4) przestrzegania przepisów dotyczących magazynowania odpadów, zgodnie z terminami,
liczonymi łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
5) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami oraz przyjętym katalogiem odpadów,
6) przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty oraz
przedstawiania ich organom kontrolnym na ich żądanie,
7)- przestrzegania przepisów sanitarnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas prowadzenia zbierania odpadów z zapewnieniem zachowania niezbędnych
środków ostrożności,aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo,
8) właściwegozabezpieczenia zarówno rozładunku jak izaładunku odpadów, w sposób
niepowodujący rozproszenia ani rozwiewania odpadów oraz zagroŻenia dla środowiska oraz
zdrowia ludzi,
9) zapewnienia prowadzenia transportu zgromadzonych odpadów do ich dalszego
zagospodarowania, przez podmioty posiadające odpowiednie, wynikające z obowiązujących
przepisów, uprawnienia do gospodarowania odbieranymi rodzajami odpadów,

10) ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania do granicy terenu, do którego
Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

VI. Uczynić Pana Romana

Elminowskiego, prowadzącego działalnośćgospodarczą
pod nazwą: ECO-SERWIS Roman Elminowski z siedzibą ul. Plac Zjednoczenia 4,
72-320 Trzebiatów, odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego

wykonania orzeczeń niniejszej decyzji.

VII. Ustalić niniejszą decyzję ważną do 19 marca 2(J25 r'

Uzasadnienie
Niniejsza decyzja została wydana na wniosek złoŻony w dniu 15 stycznia 2oL5 r.
przez Pana Romana Elminowskiego, prowadzącego działalnośćgospodarczą pod nazwą ECoSERWI5 Roman Elminowski z siedzibą ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów. Podstawę
prawną udzielenia przez Starostę Powiatu Gryfickiego niniejszego zezwolenia stanowi art' 4I,
ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2OL2 r., o odpadach (Dz. U. z2OI3 r., poz' 2! ze zm.),
natomiast decyzja została opracowana zgodnie z art' 43, ust 1 tejże ustawy, natomiast
wygaszenia dotychczasowej decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dokonano na wniosek
Strony zgodnie z art. 48, pkt 3 ustawy o odpadach.
ZłoŻony wniosek dotyczył wygaszenia obowiązującej decyzji Starosty Powiatu Gryfickiego
z dnia 09 grudnia 2oto r., znak: RLioś.loąą-sol2olo, zezwalającej na zbieranie odpadów
przy ul. Zagórskiej 26 w Trzebiatowie oraz wydania nowej decyzji zezwalającej na zbieranie
w obrębie tego samego miejsca 60 rodzajów odpadów (działka o numerze geodezyjnym:
178616, obręb ewidencyjny Trzebiatów 11). Ze względu na występujące we wniosku braki oraz
potrzebę wyjaśnienia występujących rozbieżności,organ ochrony środowiskawezwał
Wnioskodawcę pismem znak: RLioŚ.6233.3.1'2015, z dnia 21.01.2015 r. o uzupełnienie
brakujących informacji i wniesienie stosownych wyjaśnień. W dniu 09.02.2015 r. wniesione
zostało- uzupełnienie, które jednak nie było kompletne, dlatego tez organ pismem znak:
RLioŚ.6233 '3.2.2ot5 z dnia 76.02.Ż015 r. ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia
pozostałych, występujących braków. W dniu 02'03.2015 r. uzupełnienie zostało dokonane,
dlatego iez organ óchrony środowiska/ po przeanalizowaniu całościdokumentów, zawiadomił
Strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego We wnioskowanym
zakresie pismem z dnia o5'03.2015 r., znak: RLioŚ'6233.3'3.2015 oraz zawiadomił
o możliwościzłozenia wyjaśnień i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym pismem
z dnia 09.03.2015 r., znak: RL|OS.6233 '5'4.20t5'
Zbieranie odpadów we wskazanej lokalizacji zostało uregulowane decyzją Starosty
Powiatu Gryfickiego z dnia 09 grudnia 2010 r., znak: RLioŚ'laąą-zo/2olo, która ma ustaloną
datę ważnościdó dnia 0B giudnia 2o2O r. Ze względu na zmiany w przepisach, które
powodują, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wymieniona decyzja utraci
ważnośćz dniem 23 stycznia 2oL6 r. Wnioskodawca zwrócił się do Starosty Powiatu
Gryfickiego o Wygaszenie obowiązującej decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów oraz
3ednocześnie o wydanie nowe9o zezwolenia na zbieranie odpadów, z9odnie z obecnie
-obowiązuiącą
ustawą z dnia 14 grudnia 2oL2 r. o odpadach. Wniosek o zbieranie odpadów
dotyczy oo- róozajów odpadów. odpady, które zostały ujęte we wniosku o zbieranie należą do
podgrup:

01 ó4 - odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali; Lo L2 odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów
ce.amicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych); 10 13 - odpady z produkcji spoiw
mineralnych (w tym cementu, Wapna itynku) orazz wytworzonych z nich wyrobów, i 12oL
i tworzyw
- odpady z kśztałtowaniaoraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali
gromadzonymi
(włącznie
z
selektywnie
opakowaniowe
odpady
o1
sztucznych; 15
komunalnymi odpadami opakowaniowymi); 15 02 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania i ubrania ochronne; 16 01 _ zuŻyte lub nienadające się do uzytkowania
pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji
grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 O8); L6 02 - odpady
bojazaow
'urźądzeń ęz'wyłączeniem
elektrycżnych i elóktronicznych; 16 06 - baterie i akumulatory; 16 07 - odpady
z czyszczenia zbiornikóW magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup
05 i 13); L7 ot - odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beón, cegły, płyty, ceramika); L7 02 - odpady drewna, sz}<ła itworzyw sztucznych;
17 03 - mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe; L7 04 - odpady i złomy

metaliczne oraz stopóW metali; t7 05 - gleba i ziemia (włączając alebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania); L9 L2 - odpady z mechanicznej obróbki
odpadów (np' obróbki ręcznej, soltowania, z9niatania, granulowania) nieujęte w innych
grupach; 20 O1 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01); 20 02 - odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy).
Wnioskodawca prowadzi obecnie działalnośćpolegającą min. na zbieraniu odpadów
we wskazanej we wniosku lokalizacji. Działalnośćzlokalizowana jest w obrębie działki t786l6,
obręb ewidencyjny Trzebiatów 11, przy ul. Zagórskiej 26 w Trzebiatowie. Wnioskodawca
posiada tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów, gdyŻ jest jego dzierżawcą.
Umowa dzierŻawy została zawarta z wydzierŻawiającym, którym jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ,,PANKBUD' Waldemar Panek, ul. Chopina 76, 72-4oo Kamień
Pomorski. Z informacji uzyskanej w dniu 03.03.2015 r. od Pana Robefta Rowskiego inspektora do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego W Urzędzie Miejskim
w Trzebiatowie, wynika, Że teren na którym prowadzona jest działalnośćnie jest objęty
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy' Wymienione
we wniosku rodzaje odpadów, będą zbierane W Wyznaczonym miejscu w obrębie działki
wskazanej jako miejsce magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się
i gabarytów odpadów, w sposób selektywny
będzie w zależnościod rodzaju, właściwości
pryzmach
lub
na
utwardzonym
terenie bądź W boksach, magazynie
luzem w stosach
lub zasobni magazynowej, z zastosowaniem odpowiednich specjalistycznych kontenerów,
szczelnych pojemników bądź worków. Po zgromadzeniu ilościtransportowej z zachowaniem
dopuszczalnych terminów magazynowania, odpady m09ą być przekazywane celem ich
dalszego zagospodarowania, wyłącznie podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia
właściwychorganów na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami tych odpadów. W punkcie
zbierania odpadów będzie zbierany zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dlatego
na Wnioskodawcy ciążąobowiązki zawarte w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2oI3,
poz. 1155).Wnioskodawca będzie równiez przyjmował zużyte baterie i zuŻyte akumulatory,
dlatego tez ciązą na nim obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U' z 2oo9 r,, Nr 79, poz. 666 ze zm'). odpady będą przekazywane
podmiotom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania. Przedstawiony we wniosku
sposób postępowania ze zbieranymi odpadami jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz
z planami gospodarki odpadami w tym z celami zawartymi w ,,Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2oL2-2oI7 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2ol8-2o23'', stanowiącym załącznik do Uchwały Nr xvll2l8/t2 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2oL2 r', ponieważ funkcjonowanie punktu zbierania
odpadów, stanowi realizację działan obejmujących: zwiększenie udziału odzysku,
w szczególności recyklingu, prowadzenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania
odpadów, zmniejszenie ilościodpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz
wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów' Ponadto, umozliwienie oddania w
Wyznaczonym miejscu zbierania, odpadów komunalnych min. zuŻytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych pozwoli zapobiegać przedostawaniu się odpadów w tym
odpadów niebezpiecznych do środowiska.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strony nie wniosły żadnych uwag
do sprawy. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów powinno być prowadzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz przY spełnieniu wszystkich
warunków niniejszej decyzji, W przeciwnym wypadku zostaną zastosowane sankcje
wynikające z art' 47, ust. 1-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2oL2 r' o odpadach (Dz. U. z 2oL3 r.,
poz. ŻI)'
Na podstawie art. I27 s I i 2, art' 129 5 I i 2 w związku z art' 17 Kodeksu
postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji słuŻy Stronie odwołanie do
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Powiatu
Gryfickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczen'ia^.
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