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Id.art'I54§2,wzwiązkuzart.I55ustawyzdniaI4częrwcat@ivania

administracyjnego (tekstjednolity,Dz.IJ.z2000 r.Nr98 poz.1,07I,zpoźn.zm.);

- art.43 ust. 1 ustawy z dnta 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013 r. poz.27, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Celowego Związku Gmin R-XXI,

orzekam

zmienić decyzję Starosty Drawskiego, znak 03.6233.10.20l2.AW, z dnia 04.07.2012 r,)

udzielającą Celowemu Związkoń Gmin R-XXI zezwolenta na zbieranie odpadow na Stacji

Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim.

Decyzję zmienia się w następujący sposób:

\ry punkcie 1. orzeczenia tabela określająca rodzaje odpadów przewidzianych do

zbierania przyjmuje postać:

Lp. kod odnadu Rodzai odpadu
1 02 01 01 Osady z my cia l, czyszczenta)
2. 02 0i 03 Odpadowa masa roślinna.
aJ. 02 0l 04 Odpady tworzyw sztucznych (bez opakowań).

4. 02 0I 07 Odpady z gospodarki leśnej.

5. 02 01 09 Odpady agrochemikaliów niezawieraj ące substancj i niebezpiecznych.

6. 02 01 83 Odpady z upraw hydroponic zny ch.

7. 02 02 04 Osady z zakładorych oczyszczalni ścieków.

8. 02 02 82
Odpady z produkcji mączki rybnej niewykazujące właściwoścr

niebezpiecznych.

9. 0ż 0ż 99
Irrne odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spozywczych

po cho dzen ia zwierzęce go .

10. 02 03 01
S zlamy z my cia, o czy szczania, obierania, odwirowlłvania i oddzielania

srrrowców.

11 02 03 02 Odpady konserwantow.
|2. 02 03 03 Odpady poekstrakcyj ne.

13. 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spozycia i przetwórstwa.

14. 02 03 05 Osady z zal<ładovurych oczyszczalni ścieków.

15. 02 03 80
Wytłoki, osady i inne odpady Zprzetwórstwa produktow roślirrrrych (z

wyłączęniem odpadów z produkcji pasz roślinnych).
16. 02 03 81 Odpady z produkcii pasz roślirrnych.

17. 02 03 82 Odpady tytoniowe.

18. 02 03 99

Inne odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i uzlłvek
spożywczych oraz odpady pochodzenia roślirrnego, w tym odpady z
owoców, w arzw, produktów zbozowych, o lej ow j adalnych, kakao,

kaury, herbaty oraz pruygotowania i przetwórstwa tl,toniu, drożdży t
pro dukc j i ekstraktów dr o żdżowy ch, pr zy gotowani a i fermentacj i me l asy.

19. 0ż 06 01 Surowce i prodrrkty nieprzydatne do spozycia lub przetwarzanta.

ż0, 0ż 06 02 Odpady konserwantów.
21 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
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żż. 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystan ia tłuszcze sp ożyw c ze.
Ą1
Z-) - 020] 0I odpady z mycia, oczyszczaniai mechaniczne go rozdrabniania s,r.o-"ów.
1ĄLa- 02 01 02 94pudy z destylacji spirytualiów.
25. 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych.
26. 02 07 04 Surowce i produk§, nieprzydatne do spozycia lub przetwarzania.
27. 0207 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.
28. 02 0] 80 Wytłoki, osady moqzczowe i pofermentacyjne, w}.vvary.
29. 02 07 99 Inne odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholońcłl-
30. 03 01 01 Odpady kory i korka
31 03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir niezawierające
substanc j i niebezpiec zny ch.

32. 03 01 82 Osady z zal<ła4gv\ych oczyszczalni ścieków.
a1
JJ. 03 01 99 Inne odpady z przgtwórstwa drewna oraz produk"ii płlt i,"eUtl
34. 03 02 99 Inne odpady powstając e przy konserwacii drewna..
35. 03 03 01 Q4pądv zkory i drewna.

36. 03 03 02
osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady

ługu zielonego).
37 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury.
38. 03 03 07 Mechanicznie wydzielole odrzuty zprzerobki makulatury i tekturrł
39. 03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury przęznaczone do recvklinstt
40. 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych.

4I 03 03 10
odpady zwłokna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powŁot< pocłloazące z

mechanicznei separac| i.

42. 03 03 11
osady z zŃładov,lych oczyszczalni ścieków inne niż wyńieniorle

w03 03 10.
43. 03 03 80 Szlamy zprocesów bielenia podchlorynem lub chlorern
44. 03 03 81 Szlamy z inlych procesów bielenia.

45, 03 03 99
Inne odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy cel.,lozońe.j, papie.u i

tektury.
46. 04 01 0l q4pądv zmizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe).
47. 04 0I 02 Odpady zwapienia.

48. 04 0I 0] o s ady ni ez awi eraj ąc e chro mu, zwł aszcza z zakładov,ry ch o czy szczalń
ścieków.

49. 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcint<i, pg ze
szlifowania skór).

50. 04 01 09 z polerowania i wykańczutia.
51 04 01 99 Inne odpady zptzemysłu skórzanego i futrzarskiego.
52. 04 02 09 Odpady materiałów złożony ch.
53. 04 02 l0 Substancj e org aniczne z pro duktów naturalnych.
54. 04 02 15 odpad y z wyk ańczan ia n i ezawi e raj ące t ozpuszc zal.riko w o.ean i cznych-
55. 04 02 17 Barwniki i pigmenty niezawierai ące substanci i niębezpieczrrvń

56. 04 02 20
o dpady z zakładov,ry ch o czy szczalni ś c ieków niezawióral ące s"b stanc; i

ntebezpiecznych.
51, 04 0221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych.
58. 04 02 22 94pądy z przetworzonych włókien tekstylnych.
59. 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych.
60. 04 02 99 Inne odpady z przemysłu tekstylnego.

61 05 01 10
O dp ady z zakładowy ch o czy szczalni ś ci eków ni"za*i era; ąc e s.rb st "orr"j i

niebezptecznych.
62. 05 0l 13 Osady zuzdatniania wody kotłowei.
63. 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych.
64. 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy narto,*i.
65. 05 01 17 Bitrrm.
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66. 05 01 99 Irrne odpady zprzęróbki ropy naftowei.
67. 05 06 04 odpadv z kolumn chłodniczych.
68. 05 06 99 Inne odpady z pirolitycznęi ptzęróbki węsla.
69. 05 07 02 Odpady z oczyszczania i transpońu gazu ztemnego, zawieraiące siarkę.
70. 05 07 99 Inrre odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego.

71 06 01 99
Irrne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów

nieorganicznych.

]ż. 06 02 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowanta

wodorotleŃów.
73. 06 03 16 Tlenki metali niezawieraiące metali cięzkich.

14. 06 03 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich

roztworów oraz tlenków metali.
75. 06 a4 99 Inne odpady zawterające metale, niewymienione w 06 03.

76. 06 05 03
O sady z zakŁadov,ry ch o czy szczalni ścieków, niezawieraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.

77. 06 06 03
O dpady zawter aj ące s iarczki ni ep o s i adaj ące wł aś ciwo ś ci

niebezpiecznych.

]8. 06 06 99
Inne odpady z produkcjt, przygotowania, obrotu i stosowania zwtękow
siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania.

19. 06 07 99
Inne odpady z produkcjt, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców

oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru.

80. 06 08 99
Inne odpady z produkcjt, przygotowania, obrotu i stosowaniahzemu oraz

pochodnych krzemu.
81 06 09 02 ŻużęI fosforowy.

82. 06 09 04
Poreakcyjne odpady związków wapnia irure niz fosfogipsy oraz

ntęzanieczy szczonę substanci ami niebezpie cznyml,.
83. 06 09 80 Fosfosiosv.

84. 06 09 81
Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami palenisko!\rymi t pyłami z

kotłów (zvwłączęniem pyłów zkotłow wymięnionych w 10 0i 04).

85. 06 09 99
Inne odpady z produkcji, ptzygotowania, obrotu i stosowania

chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa
fosforu.

86. 06 10 99
Inne odpady związane z produkcją przygotowaniem, obrotem i

stosowaniem chemikaliów azotowych; z chemicznymi procesami
przetwórstwa azotu oraz z produkcią nawozów azotowych i innvch.

81. 06 11 80 odpadv z produkci związków cyrkonu.
88. 06 11 81 odpadv z produkci zwiazków chromu
89. 06 11 83 Odpadowy siarczan że|azowry.
90. 06 11 99 Irrne odpady z produkcii piementów oraz zmętnlaczy nieorganicznych,
91 06 13 03 czysta sadza.
9ż. a6B99 Inne odpady nieorganicznych procesów chemicznvch.

93. 07 0l 12
O s ady z zakładov,y ch o czy szczalni ś c i ekó w ni ezawieraj ące substancj i

niebezpiecznych.

94. 07 01 80
Wapno pokarbidowe niezawi eraj ąc e sub stancj i ni ebe zpteczny ch (irrrre niz

wymienione w 07 01 08*).

95. 07 0l 99
Inne odpady z produkcjt, ptzygotowania,

podstawowych produktów chemii
obrotu i stosowania
orsanicznei.

96, 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych.
91. 01 02 15 o dpadv z dodatków niezawierai ące substanci i niebezpiecznych.

98. 07 02 17
Odpady zawterające silikony niepo siadaj ące niebezp teczny ch

właściwości.
99. 07 02 B0 odpady zprzęmysłu gumowego i prodrrkcii eumy.
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100 01 0299 Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw
sztucznych oraz kauczuków i włokien syntetycznych.

101 07 03 12
o sady z zakładovr,y ch o czy szczalni ś cieków niezawi eraj ąc e sub stanc1

niebezpiecznych.

I02 07 03 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania

o t ganic znyc h b arwnik ów or az p i gm entó w (z vq,łączeni em p o d gnrp y 0 6
11).

103 04 I207 o sady z zal<ładov,ry ch o czy szczalni ś cieków ni ezawi eraj ąc e sub stancj i
niebezpiecznych,

104. 07 04 8I
Przeterminowane środki ochrony roślin inne niz zaliczanę do I i II klasy-

toksyczności.

105 01 0499

Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
organicznych środków ochrony roślin (z vłyłączeniem 02 01 08 i 02 01
09), środków do konserwacji drewna (zv,ryłączeniem 03 02) i innych

biocydów.

106 07 05 12
osady z zakŁadowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji

niebezpiecznych.
I07 07 05 14 O dpady stałe nięzawi eraj ące sub stancj i ni ebe zpie czny ch.

108 07 9905
Irrne odpady z produkcji, ptzygotowania, obrotu i stosowania

farmaceutyków.

109. 07 06 12
osady z zal<ładowch oczyszczalni ścieków niezawierające substancji

niebezpiecznych.
1 10. 07 06 80 Ziemta bieląca z raftnacji ole| u.

111 07 0699 Irrne odpady z produkcji, przygotowania, obrofu i stosowaniatłuszczow,
natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekui ących i kosmetvków.

I12 07 07 12
o s ady z zakładovły ch o czy szczalni ści eków niezawieraj ące sub stancj i

niebezpiecznych.

113 0] 07 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów

chemicznych niewymienionych w podgrupach grupy 07.

II4 08 I201
o dp ady farb i lakierów niezawieraj ące r ozpuszczalników org ani cznyóh

lub innych substancj i niebezpiec zny ch.

115 08 01 18
Odpady z usuwania farb i lakierów niezawierające substancji

niebezpiec zny ch i r ozpllszczalników organicznych.

1I6 990108
Irrrre odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i

1akierów..
II7 08 02 01 Odpady proszków powlekaj ących.
118 08 02 02 Szlamy wodne zawieraj ące materiały ceramiczne.
119 08 02 03 Zawie§iny wodne zawier aj ące materiały cęr amiczne.

120 08 02 99
Irrne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłoii

innych niZ farby i lakiery.
I2I 08 03 13 odpady farb drukarskich niezawieraj ące substanci i niebezpiec znv ch.
I22 08 03 15 Szlamy farb drukarskich nięzawierai ące substanci i niebezpięcznych.
l23 08 03 18 odpadowy toner drukarski niezawieraj ący substanci i niebezpiec znych.

I24 08 9903
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb

drukarskich.

I25. 08 04 10
O dp ado we klej e i szczęltw a niezawieraj ąc ę t ozpuszczalników

ot gańcznych i substanci i niebęzpiecznych.

126 08 04 12
osady z klejów i szczeliw niezawierające lozpuszczalników organicznych

i substancii niebezpiec znych.

I27 08 04 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kle.jów oraz

szczeliw.
I2B 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra.
129 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra.

rl

ł



130 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku bęz baterii.

131 09 01 12
Ap araty foto grafi czne j e dnorazowe go uz5.tku ra*ffi

wymienione w 16 06 01, 16 06 02,16 06 03.
I32 09 01 99 Irrrre odpady z przemysłu fotograficznego i usł,rg fotoeraficznyc}l-
1aatJJ 10 01 01

Zużle, popioły paleniskoweiJ],#ui,:_ff (z wym
134 10 01 02 Ę9p191y lotne z węgla.
135 l0 01 03 popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce cłrerniczlei.
136 10 01 05 stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania earów odlo,to*yct-

131 10 01 07
Produkty z wapniowych metod odsiarczania garów odloto.łlrń

odprowadzane w postaci szlamu.

13 8, 10 01 15
Popioły paleniskowe, żużIe i pyły z kotłów ze -spółspalania

niezawieraj ące substanci i niebezpiecznvch.

l39 10 01 17
Popioły lotne ze współspalania niezawieraj ące subŚtancj i

niebezpiecznych.

140 10 01 19
Odpady z oczyszazania gazow odlotowych inne niz@

05, 10 01 07 i 10 01 18.

I4l 10 01 21
o s ady z za\<ładoluy ch o czy szczalni ś ci eków ni ezawi era; ące suu st -anc1

niebezpiecznych.
142. I0 0I 24 Piaski zę złoż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 8Ż'
1,43 I0 01 25

odpady z przechowywania i przygotowaniapaliw d@
elektrowni.

L44 l0 0l 26 Odpady z uzdatnialia wody chłodzącej.

I45 10 01 80
Mieszanki popiołowo -żużIowe z mokrego odp.q*aazania oapaaow

paleniskowych.
|46 10 01 81 MiĘosfery z popiołów lotnych.

147 10 01 82
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych, wap"io*ych,"etod
odsiarczanla gMow odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania

spali! oraz spalanię w złożu fluidalnym).

148. 10 01 99
Irrrre odpady z elektrowni i innych zal<ładów energetyczrrego spalania

paliw.
|49 10 02 01 Zrr1", p.o""ro* *yrupiuriu (*i"@
150 I0 02 02 Nieprzerobione żużlę z innych procesów.

151 10 02 08
odpady stałe z oczyszczanta gazow odlotowych 

"ie-owi"*;ą"" zuUst-o*ii
niebezpiecznych.

L52 l0 02 l0 Zgorzelina walcownicza.

153 10 02 14
szlamy i osady pofiltracyjnę z oczyszczania gazow oaloto*ycł,

niezawteralące substanc j i niebezoiecznvch.
154 10 02 15 Inne szlaqy i osady pofiltracyjne.
155 10 02 80 Zgary z hutnictwa żęIaza.
I56 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazavły .
l57 I0 02 99 Inne odpady z hutnictwa żelazai stali.
l58 10 08 04 Cząstki i pyły.
159 10 08 09 Irne żużIę.
160 100811 Zgary inne niz wymienione w 10 08 10.

Odpady zawierające węgi"l zI61 10 08 13

l62 10 08 14 Odpadowe anody.
163 10 08 16 pyły z gazów odlotowych niezawierające substancji nieu"zpi..znv.ł.
I64 10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjnę z oczyszczanla gazow odlotorłych
niezawrct ające substanc j i niebezpiecznych.

I65 10 08 20 q4pąąy z uzdatniania wo dy chło dząc ei ni e zawierai ą" e ot" l O *
166 10 08 99 Inne odpady z hutnictwa pozostałych metali nieZelaznyń.
I67 10 09 03 ZużIe odlewnicze.
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168 10 09 06
Rdzenie i formy odlewnicze przed pfocesem odlewania niezawierającó

substancj i niebezp iecznych.

169 10 09 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierając-

sub§lq4qi niebezpi ec zny ch.
I70 10 09 10 pyły z gazów odlotowych niezawieraj ące substanci i niebezpiecznycll-
n1 10 09 14 o dpadowe środki wi ąząc e niezawieraj ące sub stanci i ni ebezpiec rny 

"h.
17ż 10 09 16

odpady środkow do wykryrvania pęknięć odlewów inne niz wymiónione
w 10 09 15.

173 10 09 80 Wybrakowane wyroby źeliwne.
174 10 09 99 Inne odpady z odlewnictwa żęlaza,
l15 10 10 03 Zgary t żużlę odlewnicze.

176 10 10 06
Rdzenie i formy odlewnicze ptzed procesem odlewania,ri"za-ieraj ące

substancj i niebezpiec zny ch.

l77 10 10 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierające

substanci i niebezpiecznych.
178 l0 10 10 pyły z gazów odlotowych nieza]vieraj ące substancj i niebezpiec rnv ći.
l79 10 i0 I2 Inne cząstki st aŁę nięzawieraj ące substanc j i niebezpiec zny ch.
180 10 10 14 o dpadowe środki ryi ąząc ę niezawier ając e sub stanc i i nieb ezpiecznvcrl-

181 10 l0 I6
odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione

w 10 l0 15.
I82 10 i0 99 Inne o4pady z odlewnictwa metali niężelaznych.
183 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin włókna szklaneso.
184 10 11 05 Cząstki i pyły.

185 10 11 10
Odpady z przy gotowania mas wsadowych niezaryieraj ące substanij i

niebezpiecznych.
186 10 11 l2 Szkło odpadowe inne niz wymienione w 10 11 11

|87 10 11 I4 Szlamy z polerowania i szlifowanta szl<łaniezawierają.. *b.t."*n
niebezpiecznych.

188 10 11 16
odpady stńe z oczyszczanla gMow odlotowych niezawierając" substancn

niebezpiecznych.

189 10 11 18
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

niezawietąące substancj i niebezpiecznych.

190 10 11 20 Odpady stńe z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawiera:ą"e
substanc.j i niebezpiec zny ch.

191 10 11 80 Szlamy fl uorokrzemianowe.
192 10 11 99 Inne odpady z hutnictwa szl<ła,
I93 I0 12 01 odpady zprzygotowania mas wsadowych do obróbki termicznei.
l94 r0 12 03 Cząstki i pyły.
195 10 12 05 §zlqay i osady pofiltracyjnę z oczyszczania gazow odlotowvch.
I96 I0 12 06 Zuż7Ąe formy.
I9] 10 12 08 Wybrakowane wyroby cerąmiczne, cegły, kafle ceramika budowlana

198 10 12 10
odpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych niezawierają"e s"6stan"ji

niebezpiecznych.
I99 10 I2 |2 Odpady ze szkliwienia niezawierające metali cięzkich.
200 l0 l2 13 Szlamy z zal<ładovurych oczyszczalni ścieków.
201 I0 12 99 Irrne odpa4y z produkcji ceramiki budowlanej, szlachetnei i ogniotrwiłei.
202 10 13 01 odpady zprzygotowania mas wsadowych do obróbki termicznei.
203 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego.
204 10 13 06 Cząstki ipyĄl (zluyłączeniem 10 13 12i 10 13 13).
205 l0 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczanla gazow odlotowych.

206 10 13 10
o dpady z pro dukcj i elementów cementowo - azb e sto wych niezawieraj ąc-

azbestu.

!
Ę



ż07 l0 13 11
Odpady z cementowych materiałów kompozy.towych inne niz

wymienione w 10 13 09 i 10 13 10.

208 10 13 13
odpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych niezawierające subśtancji

niebezpiecznych.
ż09 10 13 I4 Odpady betonowe i szlam betonowy.
210 10 13 80 Odpady z produkcji cementu.
21I 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu.
212 I0 13 82 Wybrakowane wyroby.

213 10 13 99
Inne odpady z produkcji spoiw mineralnych oraz zwfiworzonych z nich

wyrobów.
214 10 80 01 Zużlę z produkcii żelazokrzęmu.
2|5 l0 80 02 Pyły z produkcji żęlazokzemu.
216 10 80 03 ZlżIę z produkcii zelazochromu.
2l7 10 80 04 Pyły z produkcji zelazochromu.
2I8. 10 80 05 Zużle z produkcji żelazomanganu.
ż19 10 80 06 P yły z produkcj i żelazomanganu.
ż20 10 80 99 inrre odpady z produkcji zelazostopów.
221 11 01 10 S zlamy i osady pofi ltragyj ne niezieraj ace substanc j i niebezpiec rny ń.
ż22 11 01 14 o dpady z o dtłuszczania nieza-wi eraj ące sub stanc i i ni ebezp iec zny ch.
ZZ) 11 01 99 Irrne odpady z obrobki i powlekania metali oraz innych materiałów.
224 12 01 01 Odpady z tłoczęnia i piłowania żęIaza oruz 1ego stopów.
225 1201 02 Cząstki i pyły żęlaza oraz jego stopów.
226 12 01 03 O4pqdv ztłoczęnia i piłowania metali nieżelaznych.
227 1201 04 Cząstki i pyły metali nieżelazny_ch.
228. 12 01 05 O dpad y z to czenia i wy gładzania tworzlłv sztucznych.
229 120r13 Odpady spawalnicze.
230 12 0I L5 szlamy z obróbki metali niezawięr ai ące substanci i niebezpiecznvctl-
231 12 0I I7 odpady pos?lifi erskie niezawieraj ące substanci i niebezpiecznych.
ż32. 12 0I 21 Zużyte materiały szlifi erski e niezawieraj ące sub stanc j i nieb ezpi e cznych.

żJJ 12 0I 99
Inne odpady zksńńtowania orazftzycznej i mechanicznej obróbki

powierzchni metali i tworzwv sztucznych.
234 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
235 15 01 02 opakowan ia z blv orrvw sztucznych
236 15 01 03 Opakowania z drewna
237 15 0l 04 Opakowania z metali
238 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
239 15 01 06 Zmieszane odpa dv o pakowaniow e
240 15 01 07 Opakowania ze szkła
ż41 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
1A1
L-t L 15 02 03

sorbenty, materiŃy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronrre
inne niz wymienione w 15 02 02+.

243 16 01 03 Zaźryte opony
244 16 0I 12 Okładziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11*
245 16 01 19 Tworzy.wa sńuczne.
246 16 0I 20 Szkło.
247 16 0I 22 Inne elementy ze zużyźych lub nienadaiących się do uzr,tku poiazdów.
248 16 0l 99 Inne odpady ze zuż7źych lub nięnadaiących się do uzłtku poiazdów.
249 16 02 l|* Zuży te ur ządzenia zaw ier ai ące freo ny, H C F C,HF C
250 16 02 14 ZaĘte urządzenia inne nż wymienione w 16 02 09 do 16 0213

251 16 02 16
Elementy usunięte ze zuĄĄychurządzeńinne niż wymienione

w 16 02 15*.
ż52 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03*
ż53 16 03 06 Orgalriczne odpady irrne niz wymienione w 16 03 05* i 16 03 80.



ż54 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nienadające się do spozycia.

ż55 i6 05 09
Zuż7Ąe chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07

lub 16 05 08.

256 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
257 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe
258 16 06 03* Baterie zawieraiące rtęć
259 16 06 04 Baterie alkaliczne ( z wvłqczeniem 16 06 03)

260 16 06 05 Inne baterie i akumulatorv

26l 16 07 99
Inne odpady z azyszczenia zbiorników magazynowych, cystem

transportowych i beczek.

262 16 08 01
ZużlĄekatalizŃory zawierające zŁoto, srebro, Ien, rod, pallad, iryd lub

platynę nięzanięczy szczonę substancj ami niebezpiecznymi.

263 16 08 03
Zużfiekatalizatoty zawierające metale przejściowe lub ich rwiązki

niewykazui ące właściwo ś ci _nieb ęzpieczny ch. .

ż64 i6 08 04
Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie

fl uidyzacyi nym nięzawi erai ąc e substanci i niebezp iec zny ch.

265 I6 1i 02
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów

metalur gicznych ni ezawieraj ące sub stanci i nieb ezpiec zny ch.

266 I6 11 04
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych

niezawier ai ące substanci i niebezpiecznych.

267 I6 11 06
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów

niemetalurgicznych niezawieraj ące substanc j i niebezpiecznych.
268 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki info'rmacii

269 16 81 02
Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzęń losowych

niewykazyi ące właściwości niebezpiec znych.

270 16 82 02
Odpady powstałe w wyniku klęsk zywiołowych niewykazyjące

właściwo ści niebezpie czny ch.
271 17 01 01 Odpady bętonu oIaz grllz betonowy zrozbiótęk i remontów.

272 I1 0l 02 Gruz ceglany.
273. 17 01 03 Odoadv innvch materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

274 17 0I 07
Zmieszanę lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposazenia

niezawieraiące substanci i niebęzpiecznych.
275 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

276 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg.

277 17 0I 82
Inne odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury

drogowei,
278 I7 0201 Drewno.
279 17 0202 Szkło.
280 17 0ż03 Tworzywa sztuczne.
281 17 03 02 Asfalt nieza-wtęrai ący smoły.
282 17 03 80 Odpadowa papa.

ż83 17 04 1l Kable inne niż wymienionew I7 04 10

284 17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, niezawierające i niezanlęczyszczone

substanci ami niebezpie cznyml

285 17 05 06
Urobek z p o głębi ani a niezawi e r a1 ący i ni ezanie c zy szczony sub stancj ami

niebezpieczrrymt.

286 17 05 08
T łuczeń to ro wy ni e z awi e raj ący l nie zanie c zy szc zony sub stancj ami

ntebezpiecznymi.
28] 17 06 04 Materiały izolacyi ne nlezawietaj ące azbestu i substanci i niebezpiecznych.

288 I7 08 0ż
M ateri ały ko nstrukc yj ne zaw ier ając e g ip s ni e zanie c zy szczonę

substanci ami niebezpie cznyml



289 l7 09 04
Zmteszanę odpady z budowy, remontów i demontazu inne niż

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
290 19 0r 12 zużIę t p opiołu pal eni skowe niezawi eraj ąc e sub stanci i niebęzp iecznych.
291 19 01 14 Popioły lotne niezawieraj ące substanc niebezpiecznych.
292 19 01 16 Pyły z kotłow niezawierające substanc i niebezpiecznych.
293 19 01 18 O dp ady z pir olizy o dpadó w ruezawięr aj ąc e sub stanc I i nieb ezpie cznych.
294 i9 01 19 Piaski zę złóż fluidalnych.

295 19 02 03
Wstępnie przemleszane odpady składające się wyłącznie z odpadów

innych ntż nieb ezpiecznę,

296 19 02 06
S zl amy z ftzyko chemtcznej przerobki o dpadów niezawieraj ące sub stancj i

niebezpiecznych..
297 19 02 l0 Odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09.
298 19 02 99 Inne odpady z ftzykochemicznej przeróbki odpadów.
299 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04.
300 19 03 07 Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06.
301 19 04 01 zeszklone odpady,
302 19 05 01 }.Iieprzekompostowane frakc| e odpadów komunalhych i podobnych.

303 19 05 03
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do

wykorzystania).
304 19 05 99 inne odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania).

305 19 06 04
Przefermentowane o dp ady z b ęztlenowe go rozkładu o dpadów

komunalnych.
306 19 06 99 Inne odpady zbeńlenowego rozkładu odpadów.
30] 19 08 01 Skratki.
308 19 08 02 Zaw arto ść p i askownikow.
309. 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

310 19 08 12
Szlamy zbiologicznego oczyszczania ściekow przemysłowych inne niZ

wymienione w 19 08 11.

311 t9 08 14
Szlamy z innego niz biologiaznę oczyszczania ścieków przemysłowych

inne niz wymienionę w 19 08 13.
312 19 08 99 Inne odpady z oczyszczalni ścieków.
313 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki.
314 19 09 02 Odpady z klarowania wody.
315 19 09 03 Osady z dekarbonizacii wody.
3I6 19 09 04 zużyty węgiel aktywny.
37] 19 09 05 Nasycone lub zuż:ftę zywice ionowymienne.
318 19 09 06 Roztwory i szlamy zTegęnetacii wymienników ionitowych.
319 19 09 99 Inne odpady zuzdatniania wody pitnei i wody do celów przemysłowych.

320 l9 11 06
O sady z zakładovły ch o czy szczalni ś ciekó w ni ezawi eraj ące sub stancj i

niebezpiecznych.
32I 19 11 99 Inne odpady z regeneracii oleiów.
3żż 19 t2 01 papier i tektura
JZ3 19 |2 07 Drewno niezawieraiące substancii niebezpiecznych.
324 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie).

325 1,9 I2 L2
Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji

niebezpiecznych.

326 19 13 02
Odpady stŃe z oezyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji

niebezpiecznych.

J,. l 19 13 04
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji

niebezpiecznych.

328 19 13 06
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych niezawierające substancji

niebezpiecznych.
329 20 01 01 papier i tektura



330 20 a\ 02 Szkło
331 20 01 08 odpady kuchenne ulegaiące biodeeradacii
33z 20 0121* Lampy fluorescencyine i inne odpady zawieraiace rtęć
JJ_, ż0 01 23* U rządzenia zawierai ące freony
334 20 01 32 Leki inne nD wvmienione w 20013l

335 20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulator.y zawieraiace te baterie

336 20 01 34 Baterie i akumulatorv inne nż wvmienione w 20 01 33

_r_1 / 20 01 35*
ZuĘte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne nż wymienione w

20 0121,20 01ż3 zawieraiace niebezpieczne składniki

338 20 01 36
ZlĘte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne nź wymienione w

20 01 2t,ż0 0I23 i 20 01 35
339 20 01 38 Drewno inne nź wymienione w 20 al37
340 20 01 40 Metale
34l 20 02 01 odpady ulegai ące biode gradaci i
342 20 02 02 Gleba t ziemta, w tym kamienie.'
a 

^-_)+_-) 20 02 03 Inne odpady z ogrodów i parków nieulegaiące biodeeradacii
344 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne.
345 ż0 03 02 odpadv ztargow sk.
346 20 03 03 odpadv z czyszczęntaul c i placów

341 ż0 03 04
Szlamy zę zbiorrrlkow bezodpłyłvowych słuzących do gromadzenia

nieczystości.
348 ż0 03 06 o dpadv ze studzien ek kanaltzacvi nvch.
349 ż0 03 07 Odpady wielko gabafiowe.
350 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

pogrubioną czcionką zaznaczono rodzaje odpadów dopuszczane do zbierania niniejszą decyzją

Punkt 3. otrzymuje brzmienie:

,,3. Miejsce i sposób orazrodzaj magazynowanych odpadów.

Zbięrane odpady będą magazynowane w obrębie dziŃęk, wymienionych w pkt. 2, w sposób

uniemozliwiający dostęp osób trzecich. Dostarczane odpady będą umieszczaTlę w boksach - do

przyjmowania odpadów, do magazynowania odpadorł, wysegregowanych, do magazynowania

odpadów problemowych. Boksy będą zadaszone, zamykane i wyposazone w niezbędne pojemniki,

zabezpteczające przed wydostawaniem się odpadów i ich oddziałyłvaniem na środowisko,

Odpady o kodach 03 01 0I,20 01 08, 20 0I38 będą okresowo magazynowane na szczelnym,

skanalizowanym placu kompostowym, w sposób zabezpteczający ptzed ich przedostawaniem się

do środowiska."

Po punkcie 3. dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

,,3a. Opis metody zbierania odpadów:

Proces będzie polegać na zbiqaniu w ciągu doby odpadów pochodzenta komunalnego oruz

odpadów pochodzących z selektywnej zbtórkl Odpady komunalne będą wazone i ładowane do

naczep. Odpady z selektywnej zbiórki będą okres owo magazynowane w boksach lub na szczelnym

skanalizowanym placu. Następnie będąprzekazafie do RZGO w Słajsinie." |;

Pozostała część decyzji nie ulega zmianie. {



uzasadnienie

W dniu 16,08,2013 r. wPłYnął do tutejszego urzędu wniosek o zmianę decyzji zęzwoleniana
zbtęranię odPadów, złożony przęz Celowy Związek Gmin R-Xx. Wniosek obejmował
ToZSZęrZęnie decYzji o dodatkow e rodzaje odpadów przewidzianych do zbięrania.

Nie znajdując Przeciwwskazańdo wnioskowanej zmiany orzekłem jak w sentencji decyzji.
pouczenie

Od niniejszej decYzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego W Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie czternastu dni
od dnia jej otrzyrnania.

Otrzyrnują:
1. Celowy ZwiązekGmin R-XXI

Plac Wolności 5,72-200 Nowogard
2. Gmina Drawsko Pomorskie

Do wiadomości:
7 . urząd Marszałkowski woj ew odńwa zachodniopomorskiego

Wy dziń Ochrony Srodowiska
2. wojewódzki Inspektoraty ochrony Środowiska w szczecinię

Delegatura w Koszalinie
3. Burmistrz Drawska Pomorskiego
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