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Swinoujście, 10.09.2013 r.

Na Podstawie art. l55 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (i.t. Dz.U. z 2013 r.) poz,267), w związku z art. 42 ustawy z-dnia I4
grudnia 2012 r, o odpadach (i.t. Dz.U. z20I3 r,,poz.2I),

Prerydent Miasta Świnoujście

Po rozPattzeniu wniosku z dnia 12,08,2013 r. (data wpływu 16.08.2013 r.,L.dz,275IIl13),
sYgnatura CZG|GT-22|20|3, złożonego przęz Celowy Związek Gmin R_XXI' ul. plac
WolnoŚci 5, 72,200 Nowogard (REGON 812546696;, w sprawie zmiany decyĄi z dnia
24.07.2012 r.o sygnatura WOS.6233.6.4.20I2.AP, na zbieranie odpaaOw na Stacji
Przeładunkowej Odpadów zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 10 w Świnou;ści,,,

orzeka

I. zmienić na wniosek Strony decyzję z dnia 24.07.2012 T,) sygnatura
WOS.6233.6.4.20I2.AP, na zbieranió odpadów na Stacji Przeładunkowej Odpadów
zlokalizowanej ptzy ul. Pomorskiej 10 w Świnoujściu, poprzezrozszerzenie tabeli w pkt I
Przedmiotowej decyzji o dodatkowe rodzaje zbierunych odpadów otaz opis ich zbierania
imagazynowania, §.:

ł

Lp. Kod
odpadu

Rodzaj odpadu Sposób zbierania i magazynowania
odpadu

l 03 01 01 Odpady kory i korka

Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4,
Przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadai ących sto sown ę zezwolęnia,

2. 15 0l 01 Opakowan azoaoięru i tekturv Magazynowanię na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4 w
kontenerach, przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrednio do firm
posiadaj ących stosown ę zezw olęnia.

3. 15 01 02
Opakowania zfuvotzyw
sźucznych

4. 15 01 03 Opakowania z drewna
5. 15 01 04 Opakowania z metali
6. 15 01 05 Opakowania wielomatęriałowe

7. 15 01 06
Zmięszane odpady
opakowaniowe

8. 15 01 07 Opakowaniaze szkła
9. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
10. 16 01 03 Zużyle opony

1l 16 02 11*
Zuż5Ąe ur ządzenia zawieruj ąc e
freony, HCFC,HFC

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

12. 16 02 14 ZużrrĄę urządzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02
l3



l3. 16 06 01* Batęrię i akumulatory ołowiowe 4 i częściowo Nr 3 (np. gabarytowe
ur ządzenia), pr zekazywani e
pomiotom mającym stosownę
zezwo7enia lub transport do RZGO
Słajsino,

14, 16 06 02*
Baterie i akumulatory niklowo -

kadmowe
l5, 16 06 03,ł Baterie zawięraiące rtęĆ

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

I7. 16 06 05 Innę baterie i akumulatory

18, 17 04 11
Kablę inne niz wymienione w 17
04 10

19. t9 12 01 Papier tektura Magazynowani e na szczelnym,
skanalizowanym placu rrr 4 w
kontenerac h, pr zekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrędnio do firm
posiadaj ących stosowne zezwolenia.

20, 20 01 01 Papier tektura

21 20 01 02 Szkło

22. 20 01 08
Odpady kucherrne ulegaj ące
biodegradacji

Magazynowanię na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4,
Przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Słaj sino
lub bezpośrędnio do firm

poqladaj ących stosowne zezwolenia.

23. 20 01 38
Drewno innę niz wymienione w
20 01 37

24, l 20 01 40 lMetale

Magazynowanie na szczelnym,
skanalizowanym placu nr 4 w
kontenerach, przekazywanie do
zagospodarowania RZGO Sła.isino
lub bezpośrędnio do finn
posiadaj ącvch stosownę zezwolenia.

25. ż0 01 2l* Lampy fluorescęncyjne i inne
odpady zawięraiące rtęć

Magazynowanie w zabezpieczonym
i zamykanych kontenerach
pojemnikach i na odpady
problemowe ustawionych na
szczelnym, skanalizowanym placu nr
4 i częściowo Nr 3 (np. gabarytowe
w ządzenia), pr zekazywani ę
pomiotom mającym stosowne
zęzwolęnia lub transport do RZGO
Słajsino.

26. 20 0l 23* U t ządzenia zaw ięr al ące fręony

27, 20 0l 32
Leki inne niz wymienionę w
200131

28, 20 01 33*

Baterie i akumulatory łączńe z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie

29. 20 01 34 Baterię i akumulatory irrne niz
wymienione w 20 01 33

30. 20 01 35*

ZużyĄe urządzenta elektryczne i
elektroniczne irme niz
wymienione w 20 07 21,20 0I23
zawier Ą ące ni ebezpieczne
składniki

31 20 0r 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienionę w 20 0l27,20 0123
i200135



il, Pozostałe zapisy decyzji z dnia 24.072012 r., sygnatura WoS.62 33.6.4,2OIZAP, nazbieranie odPadów na Stacji PizeładuŃowej Odpaao*łourizowanej przy ul. pomorskiej 10w Swinoujściu - pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydano *^:l1._,, o przepisy clowane we wstępie i poPtzeanalizowaniu wniosku z dnia 12-08,ż013 r., złożo:ńgo prr", Celowy Zwiryek GminR-XXI' ul' Plac WolnoŚci 5, 72-200_Nowogarj, * ,pru-i. zmiany decyzji na zbieraniaodPadów na Stacji Przeładunkowej odpadóÓ, ziokariio*an.; tęrenie Miasta Swinoujścieprzy ul. Pomorskie.j 10.
Zmiana Przedmiotowej. decyzji podyktowana jest ro.zszerzęniem działalności StacjiPrzeładunkowej odpadó_w pizy ul'. pómorskiej io * Ś;t";il;r,',rLT*,u".; ęlementRegionalnego Zakładu Gospodarowania odpadami w Siajsinie , w związku z powyższymniezbędnYm stało się uwzględnienię w 1ecryiiq"J"ir."*y.r-, rodzajowzbieranych odpadów.Zgodnie z treŚcią art, l0 5 r. kooer..u |o.ti|owania administracyjnego, przedwYdaniem niniejszej decyzji umoziiwiono stroniJ w}iowiedzenie się co do zebranychdowodów i materiałów oraz,zgłoszonych żąd,ań* u.tu*óiro przewidzianym terminie.uwzględniając w całości ządinie strony- orzeczonojak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decYzji PrzY§uguje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczegoul' WałY Chrobrego 4 w SzJecinP,Źi pośrednictw"* rr.lya"nta Miastą Swinoujście, w terminieI4 dni od daty jej doręczenia.

Opłata skarbowa, w wyso,kości 308,00 zł (słownie: trzystazmieniającej dęcy4ę na zbieranie odpadów, )ostała uiszczona
Swinoujście, nr rachunku g5 1240 391'4 1l r i OolO 0965 0933.

osiem zł 00/100), z ĘĄufu wl,dania decyzji
w dniu 06.09.2013 r. na konto Urzędu lłiasia
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i Leśnictwa

*ryłują
U Celowy ZwiązekGmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5,72-200Nowogard

(adres do koresponden cji:,72-200 Nowogard, Sł"j;in;Ói2. A/a.

Do wiadomości:
1, Marszałek Województw aZachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34,70-540Szczecin2' 
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