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Kamień Pomorski, dnia2l sierpnia 2013 roku

DECYZJA
Na Podstawie art.104 ustawy z dnia 74 częrwca 1960 roku - Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.IJ z2013 rcku,poz.267); art"4l ust 1, ust.2 ust.3 pkt
2, art- 42, art,43 ust" i ustawy z dńa 14 grudnia 2013 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz.U.
z20I3 roku Poz" 2I) oraz RozporządzeniaMinistra Środowiskaz dnia27 września 2001 roku
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z20OI roku, Nr Il2,poz. 1206);

- Po tozPatrzeńu wniosku Panów członków zarządu reprezentujących Celowy Zńązek
Gmin R-XK z siedzibą Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard w sprawie wydania zezwolenia
na prówadzenie działalności w zakresie zbieraniaodpadów

zerwalam

Celowemu Związkowi Gmin R-XXI z siedzibą: Plac Wolności 5o 72-200 Nowogard
na prowadzenie działa|ności w zakresie zbierania odpadów.

Numer identyfikacji podatkowej posiadacza odpadów §IP): 8561699243,
Numer REGON:812546696
Ustalam rodzaje odpadów przewidzianych do zbięrania:

1.

2"

Kod odpadu
Roilzaj odpadu

02 0I 03 Odpadowa*asuróffi
l02 0I 04

02 aI 07 Odpady z gospodarki leśnei
03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płYa wiórowaifornirlffinż
wymienione w 03 01 04

03 03 01 Qdpady zkory i drewna
15 01 01 gp$qwania z papieru i tektury
15 01 02 Opakową ia z tw otzyw sztuczny ch
15 01 03 Opakowaniaz drewna
15 01 04 Opakowaniazmetali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowaniaze szkJa
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony
16 02 II* Zużr,te ur ządzenia zawieruj ące fre ony, HC F C, HF C
16 02 14 Zużytę urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do tS OZ n
16 02 L6 Elementy usunięte z zurytychurządzeńinne niŻ *yn ierrion.



w160215
16 06 01* Baterie i akumulatorv ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe
16 06 03x Baterie zawier alące ńęć
16 06 04 Baterie alkaliczne ( zv,lyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy ztozbiorcki remontów
17 0I 02 Gruz ceglarry

I1 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceruricznych i elementów w;lposażenia inne niż wymienione
w170106

17 0I 82 Inne nie wymienione odpady
I7 02 01 Drewno
17 0ż02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sńuczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontowy i demontazu inne niz

wymienione w 17 09 0I,17 09 02 i 17 09 03
19 12 01 Papier i tektura
19 I2 07 Drewno innę niz włłrnienione w 19 12 06
20 01 01 Papier i tektura
20 0I 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj ące biodegradaci i
20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 0l37
20 0I 40 Metale
20 0I 99 Inne niewymienione frakcie zbierane w sposób selektwvny
20 01 2I* Lampy fluorescencyine i inne odpady zaliteraiące rtęć
20 0I 23* U tządzeńa zawięr ai ące freony

20 01 33*
Baterie i akumulatoty łączslte zbateńani i akumulatorami

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

20 0I 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 0133

20 01 35*
Zużytevządzenia eleklryczne i elektroniczne inne niż wymienione

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

20 0I 36
Zu$eurządzeńa eleklryczne i elektroniczne inne niz wynienione

w2001 27,200723 i2001 35
20 02 01 Odpady ulegaj ące biodegradaci i
20 0203 Inne odpady nieulegai ące biodeeradaci i
20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczęnia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielko gabarytowę
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

* odpady niebezpieczne

2. Ustalam miejsce prowadzenia dziŃalności w zakresie zbtęrania odpadów wymienionych

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



w m. Mokrawica nadziŃcę rr28l5 obr. Mokrawica, gm. Kamień Pomorskt

3. Ustalam, że". magazynowanie odpadów będzie się odbywaó na terenie, do którego

wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Proces technologiczny na stacji przeładunkowej polegać będzie na zbieraniu w ciągu

doby odpadów pochodzeńa komunalnego oraz odpadów z selektywnej zbiórki z terenu

gmin, a następnie ich wywiezienie do Regionalnego ZahJadu Gospodarowania Odpadami

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

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

RZGO w Słajsinie.

Odpady problemowe do czasu przekazania firmom posiadającym stosowne zezwolęńa

w zakresie gospodarki odpadami będą magazynowane w szczelnych pojemnikach,

w przeznaczonym do tego celu zamykanym przed dostępem osób postronnych boksie

magazynowym (w;posazony 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 wywozone w większych partiach do

Regionalne go Zakladu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Odpady pochodzące z selektyvmej zbiórki będątymczasowo magazynowane w boksach ,

a następnie również wywożone do RZGO w Słajsinie i tam odpowiednio

zagospodarowane. Docelowo będą mogły byó sprzedawanę odbiorcom równiez z terenu

bazy przeładunkowej.

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

składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika

z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nię przekracza ustawowych

terminów.

4. Zobowiązuię Celowy Zwięek Gmin R-)Ofl z siedzlbą Pl. Wolności 5,72-ż00 Nowogard

do ptzestrzegania następujących zasad w postępowaniu z odpadami:

4.L) Przekazywania odpadów do ptzetwatzaria podmiotom, które mają stosowne

zezwoleniawymagane przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2013 roku o odpadach ( tekst

jednolity Dz.lJ . z ż0I3 roku poz. 2I), w przypadku gdy takie zęzwo\ęnie jest wymagane.

4.2) Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnta 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów



dokumęntów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2010 r,, Nr 249,

poz. 1673).

4.3) przekazywania rocznęgo sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowania

odpadami - marszałkowi województwawłaściwemu ze względu na miejsce wytvłarzania,

zbierania lub przetwarzańa odpadów- w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok

kalendarzowy.

4.5) przestrzegarlta przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2013 roku

o odpadach, ustawy z dnia ż9 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektroniaznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zmianami) oraz przePisów

sarritarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.6) postępowania z odpadami zgodnie z ptzepisarrti ustawy z dńa 29 lipca 2005 roku

o zażytym sprzęcie elektrycznym i eleklronicznym (Dz.U. z2005 r., Nr 180, poz, 1495

ze zmianami)

4.7) Do magazynowania odpadów selekĘwnie, w miejscach wydzielonych,

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, w sposób uniemozliwiający ich

negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, odpady ulegające biodegradacji

winny byó magazynowane na utwardzonym podłozu w sposób uniemozliwiający ich

zagniwanie i fermentowanie, miej s ce magazpowania powinno byó oznakowane.

Ustalam, że integralną częścią niniejszej decyzji jako materiał pomocniczy

w prawidłowym prowadzeniu gospodarki odpadami jest opracowarrie przedłożone we

wniosku.

Czynię Wnioskodawcę odpowiedziaLtym za ewentualne szkody wynikłe

z nieprawidłowego wykonania otzęczeńniniejszej decyzji.

7. Ustalam czas obowiązywanianiniejszego zezwolenia do dnia 20.08.2023 roku.

uzasadnienie

Niniejszą decyzlę wydaje się na wniosek Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą

pl. Wolnoś ci 5,72-200 Nowogard z dnia31.05.2012r.(data wpływu do urzędu: 01.06.20I2t.),

zawieszony dn. 2ż.06.ż012 r., podjęty postanowieniem w dn. 31.07.2013r. w sprawie

wydania zezwo1ęnia na prowadzenie dzińalności w zakresió zbięrańa odPadów na terenie

Stacji przeładunkowej odpadów w m. Mokrawica w gm. Kamień Pomorski.. Przedstawiony

5.

6.



we wniosku materiał spełnia wymagania art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20Iż roku

o odpadach. z przedstawionych we wniosku dokumentów, danych otaz mozliwości

technicznych i organizacyjnych wynika, że sposób postępowania z odpadami jest zgodny

z wymogami ochrony Środowiska.

przestrzeganie przepisów ochlony środowiska, a takżę przepisó\il związanych

z prowadzoną dziŃalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decYzji jest

obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art,47

i innych ustawy o odpadach,

zgodnie z treścią art. 10 kpa, ptzed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono

stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądń

w ustawow o przevmdzianym terminie.

pouczenie
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@ Celowy ZwiązekGmin R-XXI
Pl. Wolności 5,72-200 Nowogard
2. Boś ala

Do wiadomości:
1. Burmistrz Kamięnia Pomorskiego

Stary Rlmek l,'tz - 400 Kamień Pomorski
2. lJ rząd Marszałkowski

Woj ewództwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,70-540 Szczęcin

3, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4,'70,502 Szczecin


