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Goleni ów, dnla 12.12.20 13r.

DEcYzrA

Na Podstawie art,42 ust. 1 i art. 4."J ust.1 ustawy z dnia 14 grudni a 20!2 r, oodPadach [Dz. U. zB stYcznia2O1,3r., poz. ż1) oraz art. 104 ustawy , ani^14 czerwca1960r, Kodeks Postępowania administracyjnego [tekst jednolity iz. U. 2013, poz,267)
Po rozPatrzeniu wniosku z dnia 2B,I0,20t3r, złożoneg o pyzez Ćelowy Związek Gmin RlXXI, Plac Wolności 5 w Nowo gardzie, w sprawie zJzwoleni" .,u ńi".ffi ;;;;;;
innych niz niebezpieczne i niebezpieczne

zezwalam

Celowemu Związku Gmin R-XXI, Plac Wolności 5 w Nowogardzie, 72-2ooNowogard na Prowadzenie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne iniebezpieczne w miejscu prowadzenia diiałatności w Słajsinie 30, 72-200Nowogard na następujących warunkachl

1" OkreŚliĆ dla Celowe go Związku Gmin R-XXI, Plac Wolnośei 5 w Nowogard zje,72-200
Nowogard Prowadzący działalność w Słajsinie 30, gm, Nowog ard,72-Źa0 Nowogard:

NIP o .nLłmerzę 856-16-99-24.3 nadanego przez |Jrząd Skarbowy w
CelleniOwie,

* ltE§ON o_nu§erzq " 8125.S6696 nadanego przez lJrząd Statystyczny w
szczecinie.

2, Rodzaj odpadów dopuszczonych do zbierania
ZezwaliĆ Celowemu Związku Gmin R-XXI, P]ac Wolności 5 w Nowogardzie, 72-200
Nclwogard, na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne
wymienionych poniżej:

Kod Rodzaje odpadów

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 0t 04

02 01, o7

Odpady tworzyw sztucznych

Odpady z gospodarki leśnej
ą

Odpady kory i drewna03 01 01

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa

Odpady kory i drewna

6i;Ń ",
%

Opakowania z tworzyw sztueznych

03 03 01

15 01 01

15 01 02



15 01 03

15 01 04

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

15 01 05 Opakowa n ia wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

16 021,1,* Zużyte urządzenia zawierające freony

1,6 0214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16

02 09 do 16 0213

1,6 021,6 Elementy usunięte zzużytych urządzeń inne

niź wymienione w 16 02 15

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

16 06 04

16 06 05

Baterie zawierające rtęć

Baterie alkaliczne

lnne baterie i akumulatory

17 07 01, Odpady betonu oraz Bruz betonowy

17 01, 02 Gruz ceglany

17 01, 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

17 01 82 lnne nie wymienione odpady

17 02 01 Drewna

17 02 02 Szkło

t7 0203 Tworzywa sztuczne

17 03 B0 Odpadowa papa

17 0411, Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy

19 12 01 Papier itektura

19 !2 07 Drewno

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło



20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 Otil
Metale20 0I 40

20 01,21* Lampy fluoroscencyjne

Urządzenia zawierające freony

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01

20 01,23*

20 0I 32*

20 01 33x

20 01" 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w

20 01 33

20 01 35* luzyte u rządzen ia elektryczn e i elektron iczn e

inne niz wymienione w 20 OI21, 20 0123

Zużyte urządzenia el e kt rycz n e i e l e ktro n icz n e

nne niż wymienione w 20 0121,,20 01 23i2C

01 35

20 01 36

20 01- 99 lnne nie wymienione frakcje zbierane w
sposób selektywnyą Odpadyut"ffiż0 02 01

20 02 03

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne

Odpady z targowisk20 03 02

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

Odpady wielkogabarytowe

podgrupach

20 03 07

20 03 99

3. Oznaczenie mieisca zbierania odpadów:

Określić miejsce zbierania odpadów - Słajsino 30,

4. Mieisce i sposób magazynowania odpadów:

72-200 Nowogard, gm. Nowogard,



6.

5. Metoda zbierania odpadów;

ustalam selektywną metodę zbierania odpadów wymienionych w punkcie 2zezw o|enia systemem wiel opoj emnikowym.

Zgodnie z art.41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach organem właściwym do
łgfflT. 

decyzji w sprawie wydani a zezwo|inia na zbieranie odpadów jest
warunki prowadzenia zbierania i gospodarowania odpadami:

odpady przewidziane do zbierania pochodzić będą od wytwórców zewnętr znych,odpady będą czasowo magazynowane w konteneiach a następnie przekazywane zaPomocą kartY Przekazania odPadów Przedsiębiorcoń posiadając ych zezwoJenia naprzetwarzanie w f w odpadów,

:iii'*j#',T:czone 
do odzysku mogą być magazynowane nie dłużej niż przez

zbieranie odpadów będzie prowadzone na terenie nieruchomości w Słajsinie 30,72_200 Nowogard
przestrzegania wszelkich zasad ochrony środowisk a przypostępowaniu z odpadamipodczas zbierania,

7,

a]
b]

cJ

d]

e]

0_ przestrzeganiaprzepisówbhp,
g] zuŻYte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużytebaterie PrzemYsłowe i zuŻyte akumula'".y p.r..ysłowe powinny być zbieraneseiektYwnie według rodzajów w celu ułaiwienia ich przetw 

^rrun 
u za pomocątechnologii i instalacji służących do prr"t*uriunia i r"cyklingu poszczególnych

r o dzaj ów zużyĘ ch b ate ri i l u b zużyrych łku mul ato rów,h) zuŻYte baterie i zuŻYte akumuiatory przeznaczone do przetw arzania i recyklingumo8ą bYĆ magazYnowane nie dłuzej iiż prr", okres roku łączn ie przezwszystkich
._ kolejnych posiada czy tychodpadów,
i] wszystkie odpady przeznaczbne do zbierania wymienione w punkcie 1 niniejszejdecYzji CZasoWo magazPnowaĆ selek§wnie * oŹnnrronych pojemnikach w sposóbumozliwiającY jedno znacznąidentyfikację odpadu ,rł"rrlą.y.łi ł.J 

"apadu 
i rodzajodpadu zgodnie Z rozporządzeniem Ministra'Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów,j] PrzekazYwania odPadów do dalszego gospodarowania, odbiorcom odpadówposiadającym stosowne zezwolenia nu p.ó-adzenie działalności w zakresiegosp odarki o dpadami [o dzysk, uni eszkodliwianie],

kJ kazdorazowego Powiadamiania organu właścińego do wydania zezwolenia naProwadzenie działalnoŚci w zakresie zbierania odp-adów niuu.rp*.)nyrni innychniŻ niebezPieczne o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie obowiązywanianini ej szeg o zezw olenia,
Ij Prowadzenia Ścisłej_ewidencji odpadów w oparciu o karty przekazania odpadówzgodnie z RozPorządzeniem MiniŚtra Ś.oao*irł" w sprawie wzorów dokumentówstosowanYch na PotrzebY ewidencji odpadów z dnia8 §rudnia ioior, (Dz. U, Nr 249,poz.1,673),



B. Uczynić Celowy Związek Gmin R-XXI, Plac Wolności 5, 8m. Nowogard naProwadzenie zbierania odPadów innych niz niebezpieczne"i niebezpie czne wmiejscu prowadzenia działalnoŚci w Słajsinie 30, 72-200 NowogardodPowiedzialnYm za ewenttłalne szkody wynikłe z nieprawidłowegowykonani a orzeczeń niniejszej decyzji.

9,

Zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż niebezpie cznych iniebezpiecznych wydaje się na czas określony ti. 10 lat od dnia, w którymniniejsza decyzia stała się ostate czna.

10 W PrzYPadku realizacji pov,ryższlyclr ustaleń w sposób niezgodny z warunkamiokreślonymi w decyzji , zezwolenie na prowadzenie działalnoś ci'w ,łk esie zbieraniaodPadów innYch niŻ niebezpieczne i niebezpiecznych, może być cofnięte bezodszkodowania.

uzasadnienie
Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów cytowanych na wstępie, pozaPoznaniu się i Przeanalizowaniu treści przedłożonego wniosku z dnia 28,10 .2013r,Przez CelowY Związek Gmin R-XXI, Plac Woln ości 5, zz-200 Nowoga.a o wydaniezezwolenia na Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niżniebezpieczne i niebe zpieczne.

Wniosek spełniał wymogi art,42 ust.1 usi.awy z dnia14 grudnia 2012 r.o odpadach
[Dz, U. z B stycznia 2OI3r., poz, 21) w związiu z pov,lyższym dnia 20.I-J,,201,3r, naPodstawie art, 61 § 2 ustawy z dnia l4'czerwĆa §60 r. Kodeks postępowaniaadministracYjnego ftekst jednolity D:.U,2013,poz,267) zostało wszczętepostępowanieadministracYjne w sPrawie wydania zezwolónia na zbieranie odpadów innych niżniebezpieczne i niebezpieczne przedwydaniem niniejszej d,ecyzji,

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 i. xod.k. postępowaniaadministracyjnego ftekst jednolity Dz, U, 2013, poz.267) umożliwiono stronomwYPowiedzenia się co do zebranych dowodów i materi ałów oiaz rg^rr^nyrh żądań,

żadnaze stron postępowania administracyjnego nie wniosła uwag.

Przestrzeganie zasad okreŚlonych i warunków niniejszej decyzji zapewni spełnieniewymogów obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska.

W Punkcie 7 niniejsze go zezwolenia wymienione zostały tylko niektóre podstawoweobowiązki wynikając e z przepisów ochróny środowiska i nie wyczerpują wszystkichwYmo gów związanYch z ochroną śro dowiski p odczas prowadzon.j ariuiulności.
Zatem wszYstkie działania obejmujące gospodarowanie i obrót odpadami, muszą byćdostosowane do obowiązujących p.r.pirÓ* ochrony środowiska, jak również innych

PrzePisów m,in, tYch, które obejmują zbieranie odpaiów orazbezpieczeństwo i higiena
PracY i bezPieczeństwo przeciwpo żarowe w ramach ochrony życia izdrowia 1udzi,

Wobec powyższego orzeczono jak w rozstrzygnięciu.



\

Od niniejszej decyzji
0dwoławczego w Szczecinie

słuzy stronom odwołanie
za pośrednictwem Starosty

do Samorządowego Kolegium
Goleniowskiego w terminie 14

":i

nej do wydania deryzjiJ

Pouczenie:
1_. Zezw o1 enie l^ygasa :

- po upływie czasu, na jaki zostało rłydane,
- na wniosek prowadzącego działalność.
2,Zezwolenie może być cofnięte:
- zgodnie z art, 47 ust.1 i 2 ustalĄT/ z dnia 1,4 grudnia 20t2 r. o odpadach [Dz. U. z B s$cznia 2O1,3r,, poz.21),
- cofnięcie zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności objętej Ęm zezwoleniem.

Zgocinie z art, 6 ust,1 Pkt.3 oraz załączrtLkiem do ustawy cz, III pkt.44 ppkt. 1 z dnia 16listopada2006r, o oPłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, póz.t635 zpóźniejszymi zmianamiJ opłata wynosi 616,00 pLN
[słownie: szeŚĆset szesnaŚcie złoĘch) i wniesiona została na rachunek bankowy Gminy Go]eniów w dniu25,10,201,3r, zazezwolenie na zbieranie odpadów innych nlz niebezpieczne i niebezpieczne.

Otrzvmuia:
1. Ce\o:łl::l Zwia4ek Gmin R-XX]

Piac Wolności 5
72-200 Nowogard

Do wiadomości:
1, Burmistrz Nowogardu

P]ac Wolności 1
72-200 Nowogard

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3, Zachodniopomorski lnspektor Ochrony Środowiska
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

+. A/a

doręczenia.


