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DECYZJA
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 4, art, 183 ust. 1, art. 184 ust, l, art, 188 ust. I i 2 i art.378 ust. 1
ustawy 227 kwietnia200l r, Prawo ochrony Srodowisl<a (Dz.U.22008 r. Nr 25, poz.750 zp62n.
zm,),w zwiqzkuzart.17 ust. 2, art, 18 ust, 2 i arl.63 ustawy zdnia2l kwretnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 3 9, poz. 251 z p62n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. - Kodeks
postppowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz. I07I, z poLn. zm.), zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia27 wrze6rqia 2001 r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz.
U. Nr 712, poz. 1206), po rozpatrqeniu wniosku PrzedfiEbiorstwa Wielobranzowego ,,Kompnalnik"
Sp6lki z o,o. w Bialej Podlaskiej, Al. Jana Pawla II33 w sprawie wydania pozwolenia na wyfwarzanie
odpad6w

orzekanl:
Sp6lce z o,o, w Bialej Podlaskiej
pozwolenia nawryarzanie odpad6w innych ni?niebezpieczne powstaj4cych w wyniku prowadzonej
dziatalno6ci na terenie miasta Biala Podlaska, w nastEpujEcych rodzajach i ilo$ciach odpad6w
dopuszczonych do wltworzenia w ci4gu roku:

I. Udzielam Przedsiqbiorstwu Wielobran2owemu ,,Korhunalnik"

Kod
Lp

odpadu

I

19 12 10

il.

Rodzaj rdpadu

Ilo56

lMgl
odpadv palne

- paliwo alternafywne

7 000

Ustalam nastEpuj4ce sposoby gospodarowania odpa{ami wymienionymi w pkt. I
z uwzglEdnieniem miejsca i sposobu magarynowanip odpad6w:
Odpady palne paliwo alternaWwne bEd4 powstawaly z odpad6w o nastqpuj4cych kodach:

-

1501,1702,1703,2001 i2003 (posegregacji odpadpw innych niz palne), Odpady po giEciu w
mikromacie bqd4 transportowane zamkniEtym podno6nikiem do prasy, kt6ra przetworzone odpady
zataduje w kontener. Nastgpnie przekazane zostan4do f1rmy, kt6ra je zttylizuje,
Odpady naleLry przekarywad uprawnionym jednostkom do unieszkodliwiania lub odzysku
zgodnie 'zzalqcznikiem Nr 5 i Nr 6 wlw ustawy o odpad4ch,
Odpady do czasu przekazanianale|y magazynosya6 na terenie, do kt6rego posiadacz qdpad6w
ma tytuiI prawny,
YY.
yrsYYrrJ, w:
- miejscu wydzielonym,
- miejscu zabezpieczonym ,rzed dostEpem os6b trzecich,
- spos6b uniemozliwiaj4cy zmieszanie r62nych rodzaj6w odpad6w,
ie lud4i
- spos6b uniemozliwiaj4cy ich negatywne oddziqtywanie na Srodowisko i zdrowie

iwienia bezpoSretlnio
lub przekazywa6, wlasnym uprawnionym transportein, do unieszkodliwien
jednostki posiadaj4cej zezwolenie na unieszkodliwianie gdpad6w,
IIl. Zobowiqzujg do:
- selektywnego postEpowania z wylw arzanym i o dpadam i,
- spos6b postEpowania z odpadami nie moze narusz4(,wymagah ochrony 2ycia, zdrowia hidzi lub
ochrony Srodowiska okreSlonych innymi przepisamil
- firma odbierajqca, kt6ra zajmuje siE wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadow musi
odpadach,
za ustl
uslawy u
o uqPauaulr,
art.26
us[] 1I ustawy
posiada6 zezwoleme
poslaoac
wydane w trybie
IryoIe arL,
zezwolenie wyoane
- prowadzenia ewidencji wfiarzanych odpad6w zggdnie z obowi4zuj4cymiprzepisami,
- zawierania um6w z odbiorcami odpad6w.
lV.'Decyzja jest wazna do 09.08.2020 r,

naruszania przepis6w ustawy prawo ochrr:ny Srodowiska, ustawy o odpadach lub
nieprzestrzegania warunk6w okre5lonych w niniejszej f,ecyzjr, podjEte zostan4 dzialania okrpSlone w
art. 195 ust. 1 ustawy prawo ochrony Srodowiska.

V. W przlpadkach

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,Komunalnik" Sp6lka z o.o. w Bialej Podlaskielj, Al. Jana
33 wnioskiem z dnia 05.08.2010 r. zwr6cilo sig o wydanie pozwolenia na wyfwarzanie
odpad6w powstajqcych w wyniku prowadzonej dzialaliro6ci w Bialej Podlaskiej.
W decyzji okreSlono sposoby postppowania z odpadami, kt6re s4 zgodne z dz\a\aniami i
procesami okreslonymiw zaLqczniku nr 5 i 6 ilw ustawy o odpadach, w zakresie wykor4lstywania i
unieszkodliwiania odpad6w.
W decyzji nalo2ono na wytw6rcp odpad6w obowiqzki, kt6re zapewniaj4 postgpowanie z
odpadami zgodnie zprzeptsami i ograniczaj4ich negatywny wptyw na Srodowisko.
Maj4c powyhsze na uwadze naleilalo orzec jaklw senfencji decyzji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w Bialej Podlaskiej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Biala Podlaska w terminie 14 dni od dnia jej

Pawla

II

dorEczenia.

Otr4ymuje:
Przedsiqbiorstwo Wielobranzowe
,,Komunalnik" Sp6lka z o.o.
w Bialej Podlaskiej

Al. Jana Pawla II

33

Ds-r rrcdelse5er
1. IJrzqd Marszalkowski w Lublinie

2.

3.

Delegatura w Biatej Podlaskiej
Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Lublinie
Delegatura w Bialej Podlaskiej
ala

