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Na podstawie: i§ :_,i,,,,...,,,,,,,,,l,,l1C§3 ]5|1j
_ art. 15Ą § 2, w związku z art. I55 ustawy z dnia 14 czerwca 19§Q!rL1{og§,Ę9:9.?j*u",u

administracyjnego (tekst jedno|ity,Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz, 1071, zpóżn, zm,);

-art.43ust. 1ustawy zdntal4grudnia ZOtżr,oodpadach(Dz,U, zżOt3r,poz,żI,zezm,)

po rczpatrzeniu wniosku Celowego Zwlązku Gmin R-XXI,

orzekam

zmienió decyzję Starosty Drawskiego, znak 05.6233.10_^OIL.AW, z dnia 04,07,ż012 l,,

udzielającą Celowemu Związkowi Gmin R-XXI zezwolenia na zbteranie odPadow na Stacji

PrzeładuŃowej Odpadów w Mielenku Drawskim,

Decyzję zmietlia się w następujący sposób:

w punkcie 1. orzeczenia tabela określająca rodzaje odpadów przewidzianych do

zbierania prryjmuje postać:

Lp. I(od odpadu Rodzaj odpadu
O sady z my cia i czy szczenta.

1 02 01 01

2. 02 01 03
a
_-) - 02 01 04

Odpady z gospoda4<r ĘśnŁ_4. 0ż 0l 07
5. 02 01 09 r)rinq r] rr e ornch em i ka l i ów ni ezawreral ace Substancl 1 ruę Dezpleczny (JIl.

6. 02 01 83

7. 02 02 04

8. 0ż 02 82
odpady z produkcji mączki rybnej niewykazujące włascrwoscr

pochodzeniu r*i"rrę""go -9. 02 02 99

10. 02 03 01
Szlamy zmycia, oczyszazania, obierarua, odwrrowywanla l ooozlelanla

surowców.

Odpady poekstrakcyjne, _
11 02 03 02
|2. 02 03 03

13. 02 03 04 S"-*"" , piodukty nienadające się do spożycia i przętwórstwa.

14. 02 03 05 Osady z za&adowych ocrysrczalni ści

15. 02 03 80
wytłoki, osady i inne odpady zprzetworstwa produktów rośltnnych (z

wyłączeniem odpadów z produ

16. 02 03 81 Odpady z produkcji p4Ę_ry4inny9h,_
17. 02 03 82 Odpady t}Ąo!łg\^/e.

18. 02 03 99

@gotowania, przetwórstwa produktów i użlłvek
spoZywcŻych orazodpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z
Ńoców, w arzyw, produktów zb ożowy ch, o lej ów j adalnych, kakao,

kałry, herbaty oraz ptzygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży l
produkci i ekstraktów dr ożdżovnrych, przygotowania i ft rmentacj i melary

19. 02 06 01 Surowcę i produkty nieprzydatne do spo

20. 0ż 06 0ż Odpady konserwantów.

21 02 06 03 O sady z za|<ładowry ch o czy szczalnryglęĘĘ
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22. 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystan ta tłuszcze spożyw cze.

23. 02 07 0I O dpady z my cia, o czy szazania i mechanic zne go ro zdrabniania surowcow.

24. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów.
25. 02 07 03 odpady z procesów chemicznych.
26. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia lub przetwarzanta.

27. 020] 05 osady z zal<łńowch oczyszczalni ścieków.
28. 0201 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, !rywąy.
29. 02 07 99 Inrre odpady z produkcii napoiów alkoholowych i bezalkoholowych.

30. 03 01 01 odpady kory i korka

31 03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, p§,ta wiórowa i fornir niezawierające

substanci i niebezpiec zny ch.

32. 03 01 82 Osady z zal<ładowy ch oczy szczalni ścieków.
aaJJ. 03 01 99 [nne odpady zprzet,worstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli

34. 03 0299 Inne odpady powstai ąc e przy konserwacii drewna..

35. 03 03 01 Odpady zkory i drewna.

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

fugu zielonego).
37. 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury.
38. 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzu§ zprzeróbki makulatury i tektury.

39. 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu.
40. 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych.

4I. 03 03 10
Odpady zwłókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z

mechanicznei separaci i.

42. 03 03 11
O sady z zakJadory ch oczy szczalni ścieków inne niz wynienione

w03 03 10.

43. 03 03 80 Szlamv z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem.
44. 03 03 81 Szlamy z irrnych procesów bielenia.

45. 03 03 99
Inne odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i

tektury.

46. 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe).

47. 04 0I 02 Odpady z wapienia.

48. 04 0I 07
Osady ńezańerujące chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni

ścieków.

49. 04 01 08
Odpady skóry wygarbowanĄ za,wterające chrom (wióry, obcinki, pyłze

szlifowania skór).

50. 04 01 09 od z nolerowania i
51 04 01 99 lnne odpady zplzemysłu skórzanego i futrzarskiego.

52. 04 02 09 Odpady materiałów złożony ch.

53. 04 02 I0 Substanci e organiczne z produktów naturalnych.

54. 04 02 15 Odpadv z vłykaiczania niezawierai ące tozpuszazalników organicznych.

55. 04 02 17 Barwniki i pi gmenty niezawieraj ące sub stancj i niebezpiecznych.

56. 04 0220 O dp ady z zakJadov,ry ch o czy szczalni ś c ieków ni ezawieraj ąc e sub stancj i
niebezpiecznych.

57. 04 022I Odpady z nleprzetworzonych włókien teks§lnych.
58. 04 0222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych.
59. 04 02 80 Odpady z mokrei obróbki wyrobów tekstylnych.

60. 04 02 99 Inne odpady z przemysłu tekstylnego.

6I. 05 01 10
O dpady z zal<ł,adovrry ch o czy szczalni ś c i eków ni ezawieraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.
62. 05 01 13 Osady zlzdatniania wody kotłowej.
63. 05 01 I4 Odpady z kolumn chłodniczych.
64. 05 01 I6 Odpady zawieruiące siarkę z odsiarczania ropy naftowej.

65. 05 01 17 Bitum.
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66, 05 01 99 Inne odpady zprzerobki ropy naftowei.
67. 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych.
68. 05 06 99 Inne odpady z pirolitycznej przeróbki węela.
69, 0705 02 odpady z oczyszczania i transporlu gazuziemnego, zawieraiące siarkę.
70. 0705 99 lnne odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego.

71 06 0I 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów

nieorganicznych.

72. 06 02 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania

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

]4. 06 03 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich

roztworów oraz tleŃów metali.
75. 06 04 99 Inne odpady zawieraiące metale. niewymienione w 06 03.

76. 06 05 03
o sady z zakadowy ch o czy szcz alni ś c i ek ow, nie zawieraj ąc e sub stan cj i

niebezpiecznych.

17. 06 06 03
Odpady zawier aj ące siarczki niepo siadaj ące właściwo ści

niebezpiecznych.

78. 06 06 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowaniazwiękow
siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania.

79. 06 07 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców

oraz z chemicznych procesów przetwótstwa chloru.

80. 06 08 99
lnne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowaniawzemu oraz

pochodnych krzemu.
81 06 09 02 ZużeI fosforowy.

82. 06 09 04 Poreakcyjne odpady związkow wapnia inne niż fosfogipsy oraz
niezanieczy szczone substanci ami niebezpie cznymi.

83. 06 09 80 Fosfogipsy.

84. 06 09 81
Fosfogipsy wymieszane z żużIami, popiołami palenisko\Mymi i pyłami z

kotłów (zvnryłączeniem pyłów zkotł,ów wymienionych w 10 01 04).

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

chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa
fosforu.

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

sto sowaniem chemikaliów azotowych ; z chem icznymi procesami
przetwórstwa azotu orMz produkcia nawozów azotowych i innvch

87. 06 11 80 Odpady z produkcii związkow cyrkonu.
88. 811106 Odpady z produkcii zwiukow chromu.
89. 831106 Odpadowy siar czart żęlazowy .
90. 06 I1 99 Inne odpady z produkcii pigmentow orazzmętntaczy nieorganicznych.
9I. 06 13 03 Czystasadza.
92. 06 13 99 Inne odpady nieorganicznych procesów chemicznych.

93. 07 01 12
O s ady z zal<Ładovr1l ch o c zy szczalni ś c i eków ni e zawi eraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.

94. 07 01 80
Wapno pokarbidowe niezawieraj ąc e substancj i ni ebe zpieczny ch (inne niz

wymienione w 07 01 08*).

95. 07 01 99
Inne odpady z produkcji, ptzygotowania,

podstawowych produktów chęmii
obrotu i stosowania
orsanicznei.

96. 07 02 13 Odpady tworzyw sztuczny ch.
97. 07 02 15 Odpady z dodatków niezawierai ące substanci i niebezpiecznych.

98. 07 02 17
Odpady zawierające silikony nieposiadaj ące niebezpiecznych

właściwości.
99. 07 02 80 odpady zprzęmysłu gumowego i produkcii sumy.
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100 07 02 99
Inne odpady z produkcjt, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyń

sztuczny 9}t or az kauczukó w i włóki en syntetycznyc h.

101 0] 03 I2 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji
niebezpiecznych.

l02 07 03 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania-

or ganicznych b arwnik ów or az pi gmentó w (z wyłączeni em p o d grup y 0 6
1 1).

103 07 04 12
o s ady z zalładovry ch o czy szczalni ś c i ekó w ni ezawi eraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.

I04 07 04 81
Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż zaliczanę do I i II klasy

toksyczności.

105 07 04 99

Inne odpady z prodŃcji, przygotowania, obrotu i stosowania
orgańcznych środków ochrony roślin (zwyłączeńem 02 01 08 i 02 01
09), środków do konserwacji drewna (zwyłączeniem 03 02) i innych

biocydów.

106. 07 05 12
osady z zakładov,lych oczyszczalni ścieków niezawierające substanófi

niebezpiecznych.
I07 07 05 14 O dpady stałe niezą]vieraj ące sub stancj i niebezpieczrrycll_

108 07 05 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrofu i stosowania

farmaceutyków.

l09 07 06 12
Osady zzal<ładorych o czy szczńni ś ci eków niezawier Ąąc e s ub stancj i

niebezpiecznych.
110 07 06 80 Zięmia bieląca z r afinac.li olei u.

1l1 07 06 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowaniatŁuszcz,ów,
natłustek, mydęł, detergentów, środków dezynfeku|ących i kosmetyków.

l12 07 07 12
o s ady z zaŁJadowy ch o czy szczalni ś c i eków niezawi eraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.

113 07 07 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produkt]w

chemicznych niewymienionych w podgrupach grupy 07.

1I4 120108
odpady farb i lakierów niezawieraj ące tozpuszczalników organicznych

lub innych substancj i niebezpiec zny ch.

l15 08 01 18
Odpady z usuwania farb i lakierów niezawierające substancji

niebezpiec zny ch i rozpuszczalników organicznych.

1I6 08 01 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i

lakierów..
I17 010208 Odpady proszków powleka| ących.
118 08 02 02 Szlamy wodne zańerulące materiały ceramiczne.
119 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne.

l20 08 02 99 Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok
irrnych ńżfałby i lakiery.

12I 08 03 13 Odpady farb drukarskich niezawieraj ące substanc| i niebezpiec zny cń
122 08 03 15 S zlamy farb drukarskich niezawieraj ące sub stanci i niebezpiec zny ch
l23 08 03 i8 odpadowy toner drukarski niezawierający substanci i niebezpiecznych.

124 08 03 99
Inne odpady z prodŃcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb

drukarskich.

05 100408 Odpadowe kleje i szczęIiwa niezawieraj ącę tozpuszczalnikow
organicznych i substanci i niebezpiecznych.

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

i substanci i niebezpiec zny ch.

l27 08 04 99
Inne odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz

szczeliw.
l28 09 0I 07 Błony i papier fotograftczny zawiera|ące srebro lub związki srebra.
129 09 01 08 Błony i papier fotograflczny niezawieraiące srebra.

ń
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130 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku bez baterii.

131 09 01 12
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niz

wymienione w 16 06 01, 16 06 02,16 06 03.
l32 09 0I 99 Inne odpady zprzemysłu fotograficznego i usług fotosraficznvch.

133 10 01 01
ZużIe, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (zvłyłączeniem kotłów na

paliwa ciekłe).
134 10 01 02 Popioły lotne z węgla.
135 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznei.
136 10 01 05 Stałe odpady z wapnio\^ych metod odsiarczania sazów odlotowvch.

I37 l0 01 07
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

odprowadzane w postaci szlamu.

138 10 01 15
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania

niezawierai ące substanci i niebezpiecznych.

I39 10 01 17
Popioły lotne ze współspalania niezawieraj ąc e sub stancj i

ntebezpiecznych.

I40. 10 01 19
Odpady z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 01

05, 10 0I 07 i 10 01 18.

l41 10 0I 2L
O s ady z zal<ładovły ch o c zy szczalni ś ci eków ni e zawi eraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.
I42 I0 0I 24 Piaski ze złoż fluidalnych (zwłączeniem 10 01 82).

I43 I0 0I 25
Odpady z przechowlłvania i przygotowania paliw dla opalanych węglem

elektrowni.
l44 I0 01 26 odpady z uzdatniania wody cłtło dzac ęi .

|45 10 01 80
Mieszanki popiołowo -żtlżIow ę z mokre go odprowadzania o dpadów

paleniskowych.
I46 l0 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych.

147 10 01 82
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazow odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania

spalin otaz spalantę w złożll fluidalnvm).

148 10 01 99
lnne odpady z elektrowni i innych zakładow energetycznego spalania

paliw.
I49. i0 02 01 Zużlę z procesów wytapiani a (wielkopie cowe, stal ownicze).
150 I0 02 02 Nieprzerobione żużle z innych pfocesów.

151 10 02 08
Odpady stałę z oczyszczania gazow odlotowych niezawierające substancji

niebezpiecznych.
I52 10 02 10 Z goruellna wal c o wni cza.

153 I0 02 14
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

niezawieraiące substancii niebezpiecznych.
I54 I0 021,5 Inne szlamy i osadv pofiltracyine.
155 10 02 80 zsary z hutnictwa żelaza.
l56 10 02 81 Odpadowy siar czan żelazavnry .
I57 10 02 99 Inne odpady z hutnictwa żelaza i stali
158 10 08 04 cząstki i pyły.
159 10 08 09 Irne żużlę.
160 10 08 11 Zgary inne niz wymienione w 10 08 10.
161 10 08 13 Odpady zawterające węgiel z produkcii anod, niezawieraiące smoły.
I62 10 08 14 Odpadowe anody.
I63 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych niezawieraiące substancii niebezpiecznych.

|64 10 08 18
Szlamy i osady pofiltracyjnę z oczyszazania gazów odlotowych

niezawierai ące substanci i niebezpiecznvch.
165 10 08 20 O dpady z lzdatntania wody chło dząc ei ni ezawierai ac e olei ów.
I66 l0 08 99 Inne odpady z hutnictwapozostńych metali nieżelaznych.
I67 10 09 03 zużle odlewnicze.

,ł



168 i0 09 06
Rdzenie i formy odl ęwni cze pt ze d proce s em o dlewania ni ezawi eraj ące

substancj i niebezpiecznych.

I69 l0 09 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierająóe

sub stancj i nieb ezpiec zny ch,
170. 10 09 10 pyły z gazów odlgtoryych niezawierające substancii niebezpiecznvcń.
171 I0 09 14 o dpadowe środki więąc e niezawier ai ące substanci i ni ebezpiecznvch.

172 l0 09 16
odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów irrne niz wymienionó

w 10 09 15.
173 10 09 80 Wybrakowane wyroby zeliwne.
174 10 09 99 Irrrre odpady z odlewnictwa że\aza.
175 10 10 03 Zgary i ZuZIe odlewnicze.

176 10 10 06
Rdzenie i formy odlewnicze przedprocesem odlewania niezawierające

substanc j i niebezpiec zny ch.

177 l0 10 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierające

substancj i niebezpiec zny ch.
178 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych niezawiera|ące substancii niebezpiecznvch.
179 10 10 12 Inne cząstki stałe niezawieraj ące substanci i niebezpiecznych.
180 10 10 I4 Odpadowe środki wiążąc e niezawieraj ące sub stanci i niebezpiecznych.

181 10 10 L6
Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niz wymienione

w 10 10 15.
l82 10 10 99 Irrne odpady z odlewnictwa metali ńeżelaznych.
183 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin włókna szklanego.
184 10 11 05 Cząstki i pyły.

185 10 11 10
Odpady z przy gotowania mas wsadolyych niezawieraj ące substancj i

niebezpiecznych.
186 10 11 12 Szkło odpadowe inne niZ w;łnienione w 10 11 11.

187 10 11 I4
Szlamy z polerowania i szlifowaria szf<Ła niezawierające substancji

niebezpiecznych.

188 10 11 I6
Odpady stałe z oczyszczańa gazów odlotowych ńezawierające substancji

niebezpiecznych.

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

niezawieraj ące substanc| i niebezpiecznych.

190 10 11 20
Odpady stałe z za7<ładov,rych oczyszczalni ścieków niezawierające

substancj i niebezpiec zny ch.
191 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe.
I92 10 11 99 Inne odpady z hutnictwa szl<ła.
I93 I0 tż 01 Odpady zprzygotowania mas wsado!\rych do obróbki termicznei.
194 I0 12 03 Cząstki i pyły.
195 10 12 05 Szlamy i osady pofiitracy|nę zoczyszczańa gazów odlotowych.
I96 I0 Iż 06 Zużfie formy.
I97 10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramikabudowlana.

198 10 I2 10
Odpady stńe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji

niebezpiecznych.
l99 i0 I2 I2 Odpady ze szkliwienia niezawieraiące metali cięzkich.
200 10 12 I3 szlamy z zal<ładovłych oczyszczalni ścieków.
ż0I 10 I2 99 lnne odpady z produkcii ceramiki budowlanei, szlachetnei i oeniotrwałei.
202 10 13 01 Odpady zprzygotowania mas wsadowych do obróbki termicznei.
203 10 13 04 Odpady z produkcii wapna palonego i hydraWzowanego.
204 10 13 06 Cząstki i pyły (zv,łyłączeniem 10 13 12I10 13 13).
205 l0 13 07 szlamy i osady pofiltracyine z oczyszazanla gazow odlotowvch.

206 10 13 10
Odpady z pro dukcj i elementów cementowo -azbestowych niezawieraj ące

azbestu.
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207 10 13 11
Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne ruz

wvmienione w 10 13 09 i 10 13 10.

208 10 13 13
Odpady stŃe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierĄące substancji

niebezoiecznvch.
ż09 10 13 I4 odoadv betonowe i szlam betonowv.
ż10 10 13 80 odpadv z produkcii cementu.
211 10 13 81 odoadv z produkcii giosu
żlż 10 13 82 wybrakowane wyroby.

żl3 10 13 99
lnne odpady z produkcji spoiw mineralnych oraz z vfworzonych z nich

wyrobów.
żI4 10 80 01 zażle z orodukcii żelazowzemu.
215 10 80 02 pyły z produkcii żelazokrzemtt.
ż|6 10 80 03 zlżIe z produkcii zelazochromu.
żl7 10 80 04 pyły z produkcii żelazocLlromu.
żl8 10 80 05 ŻużIe z produkcii żę|azomanganu.
żI9. 10 80 06 Pyły z produkcii żelazomanganu.
220. 10 80 99 Irrne odoadv z produkcii żęIazostooów.
ż21 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyi ne niezierai ace substanci i niebezpie czny ch.
ż22. l1 01 14 o dpadv z o dtłuszczania niezawierai ace sub stanc i i niebezpiec zny ch.
ż23. 11 01 99 Inne odpadv z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów.
ż24 12 01 01 Odpady z tłoczęnta i piłowania że|aza oraz ię go stopów.
żż5. 12 0I 02 czastki i ovłv żęlaza otazies.o stooów.
ż26 12 01 03 odpadv ztŁoczęnia i piłowania metali nieżęIaznych.
ż27 12 0I 04 Cząstki i pyły metali nieżęIaznych.
228. 12 01 05 odpadv ztoczenla i wyp.ładzania tworzyw sztucznych.
229 12 0I 13 odpadv spawalniczę.
ż30 12 01 15 szlamy z obróbki metali niezawieraiące substancii niebęzpiecznych.
231 12 0I 17 o dpadv po szlifi erskie niezawierai ące substanci i niebezpiec zny ch.
232 12 0I 21 zużvtę materiały szlifi erskie ntezawiet ai ące sub stanc i i niebezpiecznych.

233 12 0I 99
lnne odpady zksńŃtowania oraz ftzycznej i mechantcznej obróbki

powierzchni metali i tworzwv sztucznych.
234 15 01 01 onakowania z nanieru i tektury
ż35 15 01 02 opakowan ia z tw orzyw sztucznych
236 15 01 03 opakowania z drewna
237 15 01 04 opakowania z metali
238 15 01 05 onakowania wielomateriałowe
ż39 15 01 06 zmieszane odnadv orrakowaniowe
240 15 01 07 onakowaniaze szkła
241 15 01 09 onakowania z tekstvliów

242 15 02 03
SorbenĘ, materiŃy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

inne niz wymienione w 15 02 02*.
243 16 01 03 zażyte oDony
244 |6 0I 12 Okładzinv harnulcowe inne niz wymienione w 16 01 11*

245 16 01 19 Tworzywa sńlczne.
ż46 16 0I 20 Szkło.
247 16 0t 22 Inne elementy ze zużsĄych lub nienadaiących się do uzytku poiazdów.
248 16 01 99 Inne odpady ze zuż\tych lub nienadaiącvch się do uzytku poiazdów.
249 16 02 1l* Zużv te urządzenia zaw ier aiące freony, HCFC,HFC
250 16 02 14 Zuźryte urzadzenia inne nż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

25I 16 02 16
Elementy usunięte ze zużlrĄychurządzeń inne niz wymienione

w 16 02 15*.

252 16 03 04 Nieorsaniczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03*

253 16 03 06 Orsaniczne odoadv inne niZ wvmienione w 16 03 05* i 16 03 80.

1



254 16 03 80 PrOdukty spozywcze przeterminowane h]h ffi
ż55 i6 05 09 Luzyę cnemrKaha mne ruz wymienione w 16 05 06, 16 05 07

lub 16 05 08.
nnr"

Głumulatoruni&n-m
256 16 06 01*
257 16 06 02*
258 16 06 03* Baterie zawieraj ące rtęć
259 16 06 04 taterie alkalic_zne ( z wyłączeniem 16 06 03)

Inne baterie i akumulatorv

transportowych i beczek.

260 16 06 05

ż61 16 07 99

262 16 08 01
LUZYę KaIa[zatory zawrcraJące złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub

PlatYnę niezarlieczyszczone substanciami nieherrri.r-znrrmi

263 16 08 03 LVZrTe KaTaIlzatoty zawrcraJące metale przejściowe lub ich związki
niewykazuiace właściwości niehezniec znwah

264 16 08 04
LuzyLę kaIanzalory stosowane do katalttyczlego krakingu w procesie

fl uidyzacyi nym niezawierai ace stlhstan ci i n i ehezni p^ rynll ah

265 L6 Il 02 węgtopocnoclne okładzmy plecowe tmaterińy ogniotrwałe z procesów
mętalur gicznych ni ezawierai ace srrhsta n ci i r,, i 

"h" "r. 
i.. z n l r ah

266 16 11 04 wkIagzlny plecowe Imatenały ogruotrwałe z procesów metalurgicznych
niezawięr ai ące substanci i niebezni ecznwch

267 0611I6 vKlaazlny plecowe tmatenały ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych niezawierai ace sllhstancii niehernian.- h

268 16 80 01 Magnetvcme 1 ootvczne nośniki infnrm""

269 0281I6 uapaoy powstałe w wyruku wypadków i zdarzęń losowych
niewykazvi ace właści wo ści n i ehe zni en zt tll ch

270 16 82 02 Lropaoy powstałe w wynrku klęsk żywiołowych niewykazyjące
właściwości niebezpiecznych.

27I.| 17 01 01 k i remontów.
Gnlz ceolanv272.1 17 0102

273 17 01 03 Odpady irrnych materiałów ceramicznvch i m
274 17 01 07

zmieszane lub wysegregowane odpady ż@
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wypos ażenia

niezawierąj ące sgĘstancj i niebezpiecznych.
usunięte wnki. taoetv. okleinv itn275 17 01 80

276 17 01 81 odpadv z remontów i orzebllrlowv r{róo

277 8201I7 rnne oopaoy matenałow r elementów budowlanych oraz infrastruktury
drosowei.
Drewno.
Szkło.

Asfalt niezaw
Oapua

newf1Olln

278 17 0201
279 I7 0202
280 17 02 03
281 17 03 02
282 17 03 80
283 17 04 11

ż84 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, niezawi@
substancj ami niebezpiecznymi.

285 17 05 06 Urobek z pogłębiania niezawierąący i.riezńffi
niebezpiecznvmi.

286 17 05 08
Iftlczentorowynlezawrctąącytniezatieczyszazonysubstancjami

niebezpiecznvmi.
287

ż88

17 06 04

17 08 02 Mateńały konstrukcyj ne zawierające gips niezańeĘszczone
sub stancj ami ni eb e zpie czny mi.
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289 11 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 17 09 01, 17 09 02i17 09 03.
290 19 01 12 zużIe i p opiołu paleniskowe niezawierai ące sub stanci i niebezpiecznych.
29I 19 0I 14 P opioły lotne nięzawi eraj ąc e substanci i niebezpiec zny ch.
292 19 01 16 Plły z kotłów niezawieraj ące substanci i niebezpiecznych.
293 19 01 18 o dpady z p ir olizy odpadów niezawieraj ące sub stanci i niebezpiecznvótl_
ż94 I9 01 I9 Piaski zę złoż fluidalnych.

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

innych nlż nieb ezpieczne.

296 19 02 06
S zlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów niezawieraj ące substancj i

niebezpiecznych..
297 19 02 I0 Odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09.
298 19 02 99 Irrne odpad y z fizyko chemicznei przeróbki odpadów.
ż99 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04.
300 L9 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06.
301 19 04 01 Zeszklonę odpady.
302 19 05 01 Nieprzekompostowane frakc| e odpadów komunalnych i podobnych.

303 19 05 03
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do

wykorzystania).
304 19 05 99 Irrne odpady z tlenowego rczhJadu odpadów stałych (kompostowania).

305 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlęnowe go rozkładu odpadów
komunalnych.

306 19 06 99 lnne odpad y z beztlenowego r ozl<ładu odpadów.
307 19 08 01 Skratki.
308 19 08 02 Zaw artość piaskowników.
309 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

310 19 08 12
Szlamy zbtologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niZ

wymienione w 19 08 11.

311 19 08 14
Szlamy z innego niZ biologicznę oazyszczania ścieków przemysłowych

inne niż wymienione w 19 08 13.
312 19 08 99 Irrrre odpady z oczyszczalni ścieków.
313 19 09 01 Odpady stńę ze wstępnei filtracii i skratki.
31,4 19 09 02 Odpady z klarowania wody.
315 19 09 03 Osądy z dękarbonizacii wody.
316 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny.
3I]. 19 09 05 Nasycone lub zużytę zywice ionowymienne.
318 19 09 06 Roztwory i szlamy z r egeneraci i rł.ymienników i onitowych.
319 19 09 99 lnne odpady zuzdatniania wody pitnei i wody do celów przemysłowych.

320 I9 1i 06
O s ady z zal<ładowy ch o c zy szczalni śc i eków ni ezawi eraj ąc e sub stancj i

niebezpiecznych.
321 I9 11 99 Inne odpady z regeneracii oleiów.
322 19 12 01 papier i tektura
3Z3 I9 I2 07 Drewno nięzawrcr aiące sub stanci i niebezpiecznych
3ż4 19 l2 09 Minerały (np. piasek, kamienie).

325 I9 I2 I2
Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancj i

niebezpiecznych.

326 l9 13 02
Odpady stałe z oczyszczan

n
ia gleby i ziemitiezawierujące substancji
iebęzpiecznych.

327 19 13 04
Szlamy z oczyszczania gleby i zięmi niezawierĄące substancji

niebezpiecznych.

328 19 l3 06
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych niezawierające substancji

niebezpiecznych.
329 20 01 0l Papier i tektura

o



330 20 01 02 Szkło
331 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacii
332 20 0l 2l* Lampy fluorescencyjne i inne odpa4y zawierają.Ó.tę.
JJ5 20 0l 23* U rządzenia zawieraj ą ce freony
334 20 01 32 Leki inne nż wymienione w 200131

335 20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie zbateriami i akumulatorami

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawieTające te baterie

336

337.

20 01 34 Baterie i akumulatory inne nż wymienione * ŻO Ot SS

20 01 35*
Zużryte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne nż *y-t*ń"". *

20 01 21,20 0123 zawieraiące niebezpieczne składniki
338 20 01,36

zaĘte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne nż wrmie"io"€ w
200|21,200123 i20 01 35

339 20 01 38 Drewno inne nż wymienion e w 20 01, 37
340 20 0l 40 Metale
34I 20 02 0l Odpady ulegaj ące biodegradacj i
342 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie.
343 20 02 03 Inne odpady z ogrodów i parków qieulegające biodegradacii
344 20 03 0l Niesegregowane odpady komunalne.
345 ż0 03 02 Odpady z targowisk.
346 20 03 03 O dpady z czy szczent? ulic i placów.

347 20 03 04
szlamy ze zbiomików bezodpł}.wowyń słuzących do g.ońadzuria

348 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacy jnych.
349 20 03 07 Odpady wielko gabarytowe.
350 20 03 99 Odpady komrłqalne niewymienione w innych poderupu"lt

Pogrubioną czcionĘ zaznaczono rodzaje odpadów dopuszczane Oo zrieiania ninĘĘ4ecyrlą

Punkt 3. otrrymuje brzmienie:

,,3. Miejsce i sposób orazrodzĄ magazynowanych odpadów.

Zbiqane odpady będą magazynowanę w obrębie dzińek, wymienionych w pkt. 2, w sposób
uniemoŻliwiający dostęp osób trzecich. Dostarczanę odpady będą umieszczanę w boksach _ do

PrzYjmowania odPadów, do magazynowania odpadów wysegregowanych, do magaąmowania
odPadów Problemowych. Boksy będą zadaszone, zatlykane i w;,posćźone w niezbędne pojemniki, 

,

zabezpieczające przed wydostawaniem się odpadów i ich oddziaływaniem na środowisko.

OdPadY o kodach 03 01 0I,20 01 08, 20 0138 będą okresowo magazynowane na szczelnym,
skanalizowanYm Placu kompostowyffi, w sposób zabezpieczĄący przed ich przed,ostawarriem się
do środowiska."

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

,,3a. Opis metody zbierania odpadów:

Proces będzie polegać na zbieraniu w ciągu doby odpadów pochodzenia komunalnego oraz
odPadów pochodzących z selektyvmej zbiórki. Odpady komunalne będą wazone i ładowane do

nacze9. Odpady z selektywnej zbiórki będąokresowo magazynowane w boksach |ub na szczelnym

skanalizowanym placu. Następnie będąprzekazane do RZGO w Słajsinie.'' ł,
Pozostala część d,ecyzji nie ulega zmianie. F
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uzasadnienie

W dniu 16.08.2013 r. wPłYnął do tutejszego urzędu wniosek o zmianę decyzji zezwolenia na
zbieranie odPadów, złożony przez Celowy Związek Gmin R-XX1. Wniosek obejmował
rozszerzenie decYzji o dodatkowe rcdzaje odpadów przeńdziarlych do zbieraria.

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 cźernastu dni
od dnia jej otrzymania.

nZ up. sTĄ'RosTY
Ariet |Ąlóńopolski
PoDlNsfiEKToR

r^l Ędziale Ocńfnv Srodowiska

Otrzymują:
1. Celowy Związek Gmin R-XXI

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

Do wiadomości:
I . u ruąd Mars załko wski woj ew o dztw a z acho dniopomo rski e go

Wydział Ochrony Srodowiska
2. wojewódzki Inspektoraty ochrony Środowiska w szczecinie

Delegatura w Koszalinie
3. Burmistrz Drawska Pomorskiego
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