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DECYZJA

Swinoujście, 10.09.201 3 r.

r. Kodeks postępowania
art. 42 ustawy z dnia 74

lallb,v

f
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czetwca 1960
adm.inistracyjnego fi.t. Dz.U. z 2013 t., poz. 267), w związku z
grudnia 2012r. o odpadach fi,t. Dz.U. zZOtl r.,poz.2I),

Prerydent Miasta Świnoujście

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12,08.2013 r. (data wpłpvu 16,08.2013 r,,L,dz.275tll13),
sYgnatura CZGlGT-22l20l3, złożonego_przez Celowy' Związek Gmin R-XyI, uI. plac
WolnoŚci 5, 72,200 Nowogard (REGON 81254669Ó, w sprawie zmiany decyzji z dniaŻ4,07,2012 t,) sYgnatura WOS.6233.6.4.2O12.AP, 'na 

zbieranie odpado* na StacjiPrzeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 10 w Swinou:s.lr,

orzeka

I. zmtęnic na wniosek Strony decyzję z dnia 24,07.2012 r., sygnaturaWOS,6233,6,4,2012,AP, na zbięranie odpadów na Stacji Przeładunkowej odpadówzlokalizowanej przy ul, Pomorskiej 10 l1 Ś.iri"9yjściu, poprzęz rozszetzenie tabeli w pkt I
Przedmiotowej decYzji o dodatkowe rodzaje zbieranycń Óapaaow oraz o|i, i.ł, zbieraniai magazynowania, tj.:

Lp.

l

Kod
odpadu

03 01 01

Rodzaj odpadu sposób zbierania i magazynorarn
odpadu

Odpady kory i korka

Magazynowanie na szczelnyńl
skanalizowanym placu nr 4,
Przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
nOSiadai nerzr-h cfncn.,^a r^--*,^'l ^_.i

2, 15 01 01 Opakowan a zpapietu i tękturv Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4 w
kontenerach, przekazywani e do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadaj ących stosown e zęzw olenia.

-J. 15 01 02
Opakowania z tworzyw
sżucznych

4, 15 01 03 Opakowan az drewna
§ 15 01 04 Opakowan a zmetali
6, 15 01 05 Opakowan. a wielomateriałowe

7 l5 01 06
Zmieszane odpady
opakowaniowe

8. 15 01 07 Opakowan aze szkła
9. 15 01 09 Opakowani a z tekstyliów
10.

l1.

16 01 03 Zużytę opony

16 02 ll* Zuż7Ąe ur ządzenia zaw ier aj ąc e
freony, ĘCFC,HFC

Magazynowanie w raaerpiÓ,cronym
i zamykanych kontenerach
pojemnikach i na odpady
problemowe ustawionych na
szczelnym, skanalizowanym placu nr

12, 16 02 14 Zużyte utządzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02
13



13. 16 06 01* Baterie i akumuiatory ołowiowe 4 i częściowo Nr 3 (np. gabarYowe
ur ządzeni a), pr zekazywanie
pomiotom mającym stosowne
zezwolenialub transport do MGO
Słajsino.

I4. t6 06 02*
Baterie i akumulatory niklowo -
kadmowe

15. 16 06 03,1 Baterie za:więraiące rtęc

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

17, 16 06 05 Inne baterie i akumulatorv

i8. l7 04 11
Kable inrre niz wymienione w I7
04 10

l9. 19 12 07 Papier tektura Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4 w
kontęnerac h,, pr zekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadai ącycb stosowne zezwolenia.

20. 20 01 01 Papier tektura

22.

21 20 01 02

20 01 08

Szkło

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4,
Przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadai ą9ych stosowne zezwolenia

Z1. 20 01 38

20 0t 40

Drewno inne niz wymienione w
20 01 37

24.

25.

Metale

Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4 w
kontenerac h, pt zekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadaj ących stosowne zezwolenia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawieraj ące rtęó

Magazynowanie w zabezpieczony-
t zamykanych kontenerach
pojemnikach i na odpady
problemowe ustawionych na
szczelnym, skanalizowanym placu nr
4 i częściowo Nr 3 (np. gabarytowe
ur ządzenia), pr zekazywani e
pomiotom mającym stosowne
zezwolenia lub transport do RZGO
Słajsino.

26. 20 01 23* u r ządzenta zaw i er ai ąc e fre o nv

27. 320120 Leki irrne niz wymienione w
ż0013l

28, 20 01 33*

Baterie i akumulatory łączńe z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01 ,76 06
02 lub 16 06 03 oruz
niesortowane baterie i
akumul ator y zawier aj ąc e te
baterie

29. 20 0l 34
Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

30. 20 01 35*

ZużyĄe urządzenta elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienionę w 20 012I,20 0123
zaw i et ą ąc e nieb ezp ie c zne
składniki

31 360120

ZużyĄe urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 2I,20 0I23
i20 0l 35



il. Pozostałe zapisy decyzji z dnia 24.07.20t2 r., sygnatura WoS,6233,6.4.ż012.Ap,
zbi.eranie odPadów na Stacji Przeładunkowej Odpadów zlÓkalizowanej przy ul. pomorskiej
w Swinoujściu - pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy cytowane we wstępie i po
Ptzeanalizowaniu wniosku z dnia 12.08.2013 r., złożoiego pruez Celowy ZwiĘek Gmin
R-XXI, ul, Plac WolnoŚci 5, 72-200 Nowogard, * ,pru-i. zmiany decyzji na zbierania
odPadów na Stacji Przeładunkowej Odpadów, zlokaliŻowanej terenie lłiuriu Suro";s.i.
przy ul. Pomorskiej 10.
Zmiana Przedmiotowej decyzji podyktowana jest rozszetzeniem działalności Stacji
Przeładunkowej OdPadów przy ul. Pomorskiej iO * Swinoujściu, stanowiącej element
Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w związku z powższym
niezbędnYm stało się uwzględnienie w decyzji dodatkowyctl_ rodzajów zbieranych bapuao*.

Zgodnie z tteŚcią art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed,
wYdaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronig wypowiedzenie się .o do ł"iriny"t
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądańw ustawów o przewidzianl.rn terminie.

uwzględniając w całości żądanie strony- orzeczonojak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decYzji Przysługuje odwołanie do Samorządowego Ko.Iegium odwoławczegoul WałY Chrobrego 4 w Szczecinie, za pośrednictwem Prezyden-ta MIała Świpoujście, w terminie
]4 dni od daty jej doręczenia.

na
10

Opłata skarbowa, w wysokości 308,00 zł (sło.łnie: trzysta osiern zł CO/l0c),
zmieniającej decyzję na zbieranie odpadów, została uiszczona w dniu 06.09.20 l3
Swinoujście, nr rachunku 95 1240 3914 1 1 1 1 00l0 0965 0933.

Z l1p. PRŁ,ZY

tllgr Beal,

z ĘĄufu wl,dania decyzji
r. na konto Urzędu Miasta

jtrYiIrkl] i Lesiiictwa

9{tąuqlą
U 9"]o*y. ZwiązekGmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5,72-ż00 Nowogard

(adres do korespondencji:,72-ż00 Nowogard, Słajsino 30)2. Ala.

Do wiadomości;
l. Marszałek WojewództwaZachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin2, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowlska, ul. WĄ Chrobrego 4,

70-502 Szczecin


