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DECYZJA
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.IJ z 2013 roku, poz.267); mt,41 ust 1, ust. 2 ust. 3 pkt

2, art. 42, art" 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz.IJ .

z2013 roku poz. 2I) oraz RozporządzeniaMinistra Srodowiska z dnia27 vrześnia 2001 roku

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. zZOaI roku, Nr II2,poz.1206);

- po rozpatrzeniu wniosku Panów członków zarządu reprezentujących Celowy Związek
Gmin R-XK z siedzibą Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard w sprawie wydania zezwolęnia

naprowadzęnie dzińalności w zakresie zbierania odpadów

zem{a|am

Celowemu Związkowi Gmin R-XXI z siedzibą: Plac Wolności 5, 72-?00 Nowogard

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

1. Numer identyfikacji podatkowej posiadacza odpadów §IP): 8561699243,
Numer REGON:812546696

2" Ustalam rodzaje odpadów przewidzianych do zbietania:

Kod odpadu
Rodzaj odpadu

02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 0I 04 Odpady tworzyłv sztuczny ch (z wyłączeniem opakowań)
02 0I 0] Odpady z gospodarki leśnei
03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fomir inne niż
wymienione w 03 01 04

03 03 01 Odpady zkory i drewna
15 01 01 Opakowania z papieru i tektur1
15 0] 02 Opakowania z tw orzyw sztucznych
15 01 03 Opakowaniaz drewna
15 01 04 Opakowanta z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmięszanę o dp ady op ako waniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
I6 01 03 Zuż7Ąe opony
16 02 ll* Zużyle ur ządzenia zaw ier a1 ąc e fre ony, H C F C, HF C
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zuĄźychurządzeń irne niz wymienione



w160ż15
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe

16 06 03* B aterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne ( zv,ryŁączęniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory
17 01 01 Odpady betonu oTaz gruz betonowy zrczbióręki remontów
I7 0I 02 Gruz ceglany

I7 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznych i ęlementów wyposazenia inne niz wymienione
w170106

17 0l 82 Inne nie wymienione odpady
l7 02 01, Drewno
I] 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa szluczne
I7 04 lI Kablę inne niz wvmienionę w 17 04 10

l7 09 04
Zmięszanę odpady z budowy, remontowy i demontazu inne nrz

wymienione w 17 09 01, 1,7 09 02i17 09 03

19 12 0l Papier i tektura
19 12 0] Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

20 01 01 Papier i tektura
ż0 0l 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj ące biodegradacii
20 01 38 Dręwno inne niz wymienionę w 20 0I 37

20 0I 40 Metale
20 0l 99 Innę niewymienione frakcje zbierane w sposób selektl,vrrny
20 0I 2I* Lampv fluorescencyine i inne odpady zawtetaiące rtęć

20 0I 23* U r ządzęnia zaw ięt ai ące fre o ny

20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie zbatęrtami i akumulatoramr

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawiera|ące te baterie

20 0I 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 0I33

20 01 35*
Zużfie urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymtentone

w 20 01 2I,20 0I23 zawierające niebezpieczne składniki

20 0l 36
Zużyte urządzenta elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione

w 20 01 2I"20 01 23 i 20 01 35

ż0 02 01 odpady ule gai ące biodeeradaci i
ż0 02 03 Inne odpady nieulegai ące biodegradacii
20 03 01 Niesegregowane ( zmteszane ) odpady komunalne
ż0 03 02 odpady ztargow sk
20 03 03 odpady z czyszczeniaul c i placów
20 03 01 Odpady wielko gabarWowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

* odpady niebezpieczne

2. Ustalam miejsce prowadzenta dzińalności w zakresie zbierania odpadów wymienionych

w pkt.1 niniejszego zęzwolęnia: teren Stacji Przeładunkowej Odpadów zlokalizowanej



w m. Mokrawica na działce nr 2815 obr. Mokrawica, gm. Kamięń Pomorski

3. Ustalam, że: magurynowanie odpadów będzie się odblrłać na terenie, do którego

wnioskodawca posiada ty,tuł prawny.

Proces technologiazny na stacji przeładunkowej polegać będzie na zbtętaniu w ciągu

doby odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów z seiektyvmej zbiórki z terenu

gmin, a następnie ich wywiezienie do Regionalnego Za|ładu Gospodarowania Odpadami

w Słajsinie, gmina Nowogard. Dostarczone zmieszane odpady komunalne będą wazone

i załadowlłvane bezpośrednio do naczep ,,walkingfloor" i codziennie wywożone do

RZGO w Słajsinie.

Odpady problemowe do czasu przekazanta firmom posiadającym stosowne zęzwolenia

w zakresie gospodarki odpadami będą magaz)mowane w szczelnych pojemnikach,

w przeznaczonym do tego celu zamykanym przed dostępem osób postronnych boksie

magazynowym (wyposażony w szczelną posadzkę z ujęciem ewentualnych odcieków

w bezodpływowej kratce ściekowej.

Odpady zielone (biodegradowalne) magazynowane będą w pryzmach, a następnie

ptzewożone do RZGO w Słajsinie.

Odpady wielkogabarytowe będą podlegały procesowi rozbiórki i rozdrabniania lub będą

tymczasowo magazynowane, a następnie wy\,vozone w większych partiach do

Re gionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słaj sinie.

Odpady pochodzące z selelćyr,r,nej zbiórki będą tymczasowo magazynowane w boksach ,

a następnie równiez wywozone do RZGO w Słajsinie i tam odpowiednio

zagospodarowane. Docelowo będą mogły być sprzedawane odbiorcom równiez z terenu

bazy przeŁadunkowej.

Odpady przeznaazone do przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie), z wyjątkiem

składowania, mogą być magazynowane, jeśli koniecznośó magazynowania wynika

z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie ptzekacza ustawowych

terminów"

4" Zobowiązuję Celowy Związek Gmin R-XK z siedzibą Pl. Wolnoścl, 5,72-200 Nowogard

do przestrzegania następujących zasad w postępowaniu z odpadami:

4.L) Przekazywania odpadow do przetwarzanta podmiotom, które mają stosownę

zęzwolęnla wymagane przepisami ustawy z dnta 14 grudnia 2013 roku o odpadach ( tekst

jednolity Dz.U. z20I3 roku poz. 2I), w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.

4.2) Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnl,e z przepisaml

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r, w sprawie wzorów



dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. tJ. z 20lO r., Nr 249,

poz. 1673),

4.3) Przekazywania rocznego sprawozdania o wltwarzanych odpadach i gospodarowania

odPadami - marszałkowi województwawłaściwemuzewzględu na miejsce fiwarzania,
zbierartia lub przetwarzafia odpadów- w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

4.5) Przestrzegartia przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2013 roku
o odPadach, ustawy z dńa 29 lipca 2005 roku o zuż7Ąym sprzęcie eleklrycznym
i elektronicznYm (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 zę zmianami) oraz przepisów
sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.6) Postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 1ipca2005 roku

o zuŻytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z2005 r,, Nr i80, poz" 1495

ze zmlanami)

4.7) Do magazynowania odpadów selelctywnie, w miejscach wydzielonych,
zabezPieczonych ptzed dostępem osób trzecrch, w sposób uniemoźliwiający ich
negatYvme oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, odpady ulegające biodegradacji
winnY byĆ magazynowane na utwardzonym podłozu w sposób uniemożliwiający ich
zagniwanie i fermentowanie, miejscę magazynowania powinno byó oznakowane.

Ustalam, że integralną częścią niniejszej decyzji jako materiał pomocniczy

w PrawidłowYm Prowadzeniu gospodarki odpadami jest opracowanie przedłozone we

wniosku.

CzYnię Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe
z nieprawidłowego wykonania orzęczeńniniejszej decyzji.

7. Ustalam czas obowiązywanlaniniejszego zęzwoleniado dnia 20.08.ż023 roku.

uzasadnienie

Niniejszą decyzję wydaje się na wniosek Celowego ZwiązkuGmin R-XK z siedzibą:
Pl. WolnoŚci 5,72-200 Nowogard z dnia31.05,2\ILr.(data wpływu do urzędu: 01.06.2012r.),

zawieszonY dn,22.06,2012 t., podjęty postanowieniem w dn. 30.07"2013r. w sprawie

wYdania zezwolenia na prowadzenie dztŃalności w zakresie zbieranla odpadów na terenie

Stacji PrzeładuŃowej odpadów w m. Mokrawica w gm, Kamień Pomorski.. Przedstawiony

5.

6.



we Wniosku materiał spełnia wymagania ałt. 42 ust. 1 ustawy z dnla 14 grudnia 2012 roku
o odPadach. Z przedstawionych we wniosku dokumentów, danych oTaz mozliwości
technicznych i organlzacyjnych wynika, ze sposób postępowania z odpadami jest zgodny
z wymogami ochrony środowiska.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a takżę przepisów związanych
z Ptowadzoną dziŃalnoŚcią oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest

obowiązkowe, W przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z ań.47

i inrrych ustawy o odpadach.

Zgodnie z treŚcią afi. 10 Kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono
Stronom wYPowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oTaz zgłoszenie żąd,ań

w ustawowo przewl,dzianym terminie.

pouczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego
od daty doręczenia niniejszej decyzji.
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@ Celowy ZwiązekGmin R-XXI
Pl. Wolności 5,72-200 Nowogard
2. Boś a/a

Do r.viadomości:
1. Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Stary Rynek 1,72 * 400 Kamień Pomorski
2. Urząd Marszalkowski

Woj ewództwa Zachodniopomorskiego
ul, Korsarzy 34,10-540 Szczecin

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
u1. WaĘ Chrobrego 4,1a-502 Szczecin


