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Go.6233.20,2014./^T2
Biala Podiaska 19.12.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, aft, 42 ust. I , afi. 43 ust. 1 oraz art, 44 ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 2I z p62n. zm.) i art, I04 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2073 r.,
poz, 267 z poLn, zm.), zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeinta
2001 r, w sprawie katalogu odpad6w (Dz,U. Nr 112, poz. 12O6f trzeruu wnrosKu
Przedsigbiorsfwa Wielobranzowego ,,Komunainik" Sp. z o.o. z siedzibq w-Bfurtej-narllaskiej,
Al. Jana Pawla II 33 w sprawie zezwolenianazbieranie odoad6w

orzekam:

1, Zezwalam Przedsigbiorstwu Wielobranzowemu ,,Komunalnik" Sp. z o,o. w Bialej
Podlaskiej, Al, Jana Pawla II 33, NIP: 537-00-00-130 REGON: 030009360 na zbieranie
odpad6w

1.1. rodzaje odpad6w przewidywanych do zbierania:

Lp Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

t0 0l 0l Znzle, popioly paleniskowe i pyty z kotldw (zwylqczeniern pyl6w z kottrow wymienionych
w100104) '

2 l5 01 01 Opakowania z papieru i tektury

3 15 01 02 Opakowania z lw orzyw sztucznych

4 15 0l 03 Opakowania z drewna

5 l5 01 04 Opakowania zmetali

t5 0l 05 Opakowani a wiel omaterialowe

7 15 0l 06 Zmieszane odp ady opakowan i owe

8 15 01 07 Opakowania ze szlda

9 t5 0l 09 Opakowania z tekstyli6w

l0 l5 01 10* Opakowania zawiera)4ce pozostaloSci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszazone
(np. Srodkami ochrony rodlin I i Il klasy toksyczno$ci -bardzo toksyczne i toksyczne)

II 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np, szmaty, dcierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

t2 16 01 03 ZrLy4e opony

t6 0t t2 Okladziny hamulcowe inne niz wymienione w l6 01 1 l
t4 16 0l l5 Plyny zapobiegaj1ce zamarzaniu inne niZ wymienione w 16 0I :14

I5 r6 0l 16 Zbiorniki na gaz skroplony

r6 16 0l tt Metale |elazne

t7 l6 0l l8 Metale nie2elazne

l8 t6 0l 19 Tworzywa sztuczne
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19 60120 SzkJo

20 60r22 Inne nie wymienione elementy

21 60199 Inne nje wymienione odpady

22 60214 ZuLyte urz4dzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do I 6 02 13

ZJ 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urz4dzeh inne ni2 wymienione w 16 02 15

a/ 16 02 11* ZuLyte urzadzenia zawierajyce freony, HCFC, HFC

z) 60505 Gazy w pojemnikach inne ni2 wymienione w 16 05 04

26 60509 ZttLvte chemikalia inne niz wvmienione w 1 6 05 06. 16 05 07 lub 16 05 08

27 60604 Baterie alkaliczne (zwylqczeniem 16 06 03)

28 60605 Inne baterie i akumulatorv

6 06 01* Baterie akumulatory olowiowe

30 6 06 02* Baterie akumulatorv niklowo-kadm owe

31 6 06 03* B ateri e zaw i er aj4ce rtEc

JZ l6 06 06t Selektywnie gromadzony elekn'olit z baterii i akumulator6w

33 16 80 0l Magnety czne i optyczne nodniki informacj i

J+ 16 8l 02 Odpady inne niZ wynienione w 16 82 0l
J] 17 0l 0l Odpady betonu oraz grvz betonowy z rozbi6rek i remont6w

36 l7 0l 02 Gruz ceglany

)t 17 01 03 Odpady innych materiai6w ceramicznych i element6w wyposa2enia

38 t7 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu oeglanego, odpadowych materialdw ceramicznych i

element6w wyposa2enia inne ni2 wymienione w 17 0 I 06

JY 70r 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

40 7 0) 81 Odpady z remont6w i przebudowy dr6g

41 70182 lnne nie wymienione odpady

42 7 0201 Drewno

43 1 0202 Szklo

44 7 0203 Tworzwva sztlczne

4) t7 03 02 Asfalt inny niZ wymieniony w I 7 03 0l

r+o 70380 Odpadowa papa
A1 1 0401 Miedl, brqz, mosi4dz

48 7 0402 Aluminium

49 10403 016w

50 't 04 04 Cynk

)l 7 0405 Zelazo i stal

)z 7 0406 Cyna

53 t7 04 0'l Mieszaniny metali

t7 04 11 Kable inne niz wymienione w l7 04 l0
55 t7 05 04 Gleba j ziemia w tym kamienie, inne niZ wymienione w l7 05 03

56 l7 0s 06 Urobek z poglgbiania inny niz wymieniony w 1 7 05 05

57 l7 05 08 Tluczeri torowy (kruszywo) inny ni2 wymieniony w 17 05 07

58 1',7 06 04 Materialy izolacyjne inne ni2 wymienione w I7 06 0l i 17 06 03

59 17 08 02 Materialy konstrukcyjne zawieraj4ce gips inne niz wymienione w 17 08 01

60 t7 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remont6w i demontazu inne niz wymienione w I 7 09 01, 1 7
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0902i170903
6l 9 t20l Papier i tektura

62 9 1202 Metale Zelazne

63 I 1203 Metale niehelazne

o4 9 t2 04 Tworzywa sztuczne i guma

0) 9 t20s Szklo

66 9 1207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

67 91208 Tekstylia

68 9 t209 Mineraly (np. piasek, kamienie)

69 9t2t0 Odpady pal ne (p aliwo alternatywne)

70 ta t2 2 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obr6bki odpad6w

inne niZ wymienione w 19 l2 I I
1l 200 0l Papier i tektura
1a 200 02 Szkto

13 200 l0 OdzieL
'74 200 ll Tekstylia

75 200 25 Oleje i tluszcze jadalne

76 200 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne ni2 wymienione w 20 0l 27+

77 200 JZ Leki inne ni2 wvmienione w 20 0l 3l
'78 200 34 Baterie i akumulatory inne ni2 wymienione w 20 01 33

79 20 01 36 Zuzyrte urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione w 20 0l 21,20 0l 23 i

20 01 3s

80 200 38 Drewno inne ni2 wymienione w 20 0l 37

81 200 39 Tworzvwa sztuczne

82 200 40 Metale

83 200 80 Srodki ochrony ro$lin ime niZ wymienione w 20 01 l9
84 200 99 Inne nie wymienione llakcje zbierane w spos6b selektywny

85 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

86 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

87 200 l3* RozpuszczalnIki

88 200 I A*
ta Kwasy

89 200 l5+ Alkalia

90 200 tr7* Odczynniki fotografi czne

9l 20 01 19* Srodki ochrony roSlin I i II klasy toksycznodci (bardzo toksyczne i toksyczne np, herbicydy,

insektycydy),
a) 20 0t 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieralqce ftg(

93 20 0l23tt Urz4dzenia zawieraj 4ce fr eony

94 20 0l 26* Oleie i ttuszcze inne ni2-wymienione w 20 01 25

v) 20 0t 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Lywice zawieraj4ce substancje

niebeznieczne.

vo 20 0l29,t D etergenty zaw i er al4ce s ub stan cj e n i eb ezp i e czn e

97 20 0l 31+ Leki cytotoksyczne i cy.tostatyczne

98 20 0l 33* Baterie iakumulatoryl4cznie zbateriami iakumulatorami wymienionyrni w l6 06 01, l6 06

02 lub 16 06 03 oraz nie sorlowane baterie iakumulatory zawieraj4ca te baterie,

99 20 0l 35* ZuLyte urz4dzenia elektryczne i elekfroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 0l 23

zawierajqce niebezpieczne skladniki,

100 20 0t 37* Dre wn o zaw ier aj4c e s ub stancj e ni eb ezp ieczne.

l0l 20 02 01 Odpady ulegaj4ce biodegradacj i
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20 02 03 lnne odpady nieulegaj4ce biodegradacji
20 03 0l

Gleba, ziemia, w tym kamienie

Zmi aszane odp ady komunalne

Odpady z targowisk

L2. oznaczenie miej sc a zbierania odpad6w:

zbieranie odpad6w obywai sig bqdzie w Biatej Podlaskiej Wzy Al. Jana Pawia II 33 ora'z
przy ul, Rze2nianej 31, na dzialkach o nr ewidencyjnym 56217,56218,52011I,52014,52016,
52018,3327, do kt6rych Przedsigbiorstwo Wielobran2owe,,Kornunalnik" Sp. z o,o. posiada
tytul prawny.

1.3. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpad6w:

Magazynowanie odpad6w wskazanych w pkt 1.1, odbywalo sig bgdzie zgodnie
z Wmaganiami w zakresie ochrony Srodowiska orazbezpieczenstwa Zycia i zdrowia ludzi,
w szczeg6lno6ci w spos6b uwzglgdniaj4cy wla$ciwoSci chemiczne i fizyczne odpad6w,
w tym stan skupienra oraz zagrohenia, kt6re mog4 powodowac te odpady, W ramach
zabezpieczenta przed negatywnym oddzialywaniem na Srodowisko powstaj4ce odpady
zebrane w punktach selektywnej zbi6rki odpaddw komunalnych oraz na terenie bazy
magazynowo- transportowej gromadzone bgd4 w odpowiednio oznakowanych i w specjalnie
do tego celu przeznaczonym miejscu, w spos6b uniemoziiwiaj4cy ich negatywne
oddzialywanie na Srodowisko i nie stwarzaj4cy zagrolenta dla zdrowia ludzi oraz Srodowiska
Odpady niebezpieczne i wiEkszo6i pozostalych odpadow bgd4 gromadzone w szczelnych,
ognioodpornych pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym podtroLu, gruz
i odpady budowlane bezposrednio bgd4 skladowane na utwardzonym podlozu,

Odpady magazynowane bgd4 w wydzielonej czgsci bazy magazynowo-transporlowej
w spos6b selektywny, zabezpieczone przed negatywnym wpiywem warunk6w
atmo sferyc zny ch i do stgp em o s6b p o stroruiy ch,

1,4, opis metody lub metod zbierania odpadow

Zbteranie odpadow bgdzie polegalo na gromadzeniu odpad6w przed ich transpofiem
do miejsc przetwarzania w odpowiednio przystosowanych do tego pojemnikach oraz boksach,
bez wstgpnego sortowania prowadzqcego do zasadniczej zmrany charakteru i skladu odpad6w
i nie powoduj4ce zmiany klasyfikacji odpad6w, Wszystkie odpady objgte wnioskiem bgd4
magazynowane w sposob selektywny, Odpady selektywni e zebrane bgde gromadzone
w Wznaczonych miejscach, tak aby byl dogodny dostgp do miejsc gromadzenia odpad6w
otaz aby odpady te nie zaktrocaly prac przeladunkowych, prowadzonych na ternie placu.
NastEpnie po zmagazynowaniu odpowiedniej partii wysylkowej, odpady bEd4 przekazywane
nastgpnym uprawnionym jednostkom, posiadaj4cym zezwolenta wlaSciwego organu na
prowadzenie dziaialnoSci w zal<resie zbieranta, przetwarzama odpad6w, odzysku lub
unieszkodliwiania tych odpad6w, Ilodci gromadzonych odpad6w nie bgd4 przekraczac
mozliwodci ich wla$ciwego magazynowania,

Odpady, z wyj4tkiem przeznaczonych do skladowania, bqdq magazynowane
w zwi4zku z procesami technicznyrni i olganizacyinymi nie dluzej niL przez okres 3 lat,
Odpady przeznaczone do skladowania bgd4 magazynowane wyl4cznie w celu zebrania
odpowiedniej iloSci tych odpad6w do transportu na skladowisko odpad6w, nie dlulej niz
ptzez rok. Okresy magazynowania odpaddw bgd4 liczone l4cznie dla wszystkich kolejnych

w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpaddw
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posiadaczy tych odpad6w, Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w
Komunalnych bgde dostarczane tylko i wyl4cznie przez wla$cicieli nieruchomo$ci
poloZonych w granicach administracyjnych miasta Biala Podlaska, na ktorych zamieszkuj4
mieszkaricy oraz inne osoby wytwarzaj4ce odpady na tych nieruchornoSciach, Odpady
dostarczone do punktu powinny byi posegregowane oraz wla{ciwie zabezpieczone, Odpady
wymagaj4ce opakowania przyjmowane bgd4 wyl4cznie w szczelnych i nie ciekn4cych
pojemnikach, zawienj4cych informacje o rodzaju odpad6w.
Ponadto prowadzone bgdzie ewidencja odpad6w w my61 arl. 66 ustawy o odpadach zgodnie
z obowiqzuj4cym katalogiem odpad6w oraz bEdq sporzqdzane roczne sprawozdania
o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 ustawy
o odpadach

1,5, dodatkowe warunk 1 orazwymagania wynikaj4ce z odrgbnych przepis6w:

nale|y posiadai niezbgdne zezwolenia na wykonywanie czynnoSci zwt4zanych
zptowadzeniem przedmiotowych uslug i przestrzegania warunk6w zawartych w tych
zezwoleniach
w trakcie przyjmowania odpad6w metali (z wyl4czeniem metalowych odpadow
opakowaniowych po produktach zywnoSciowych), zgodnie z art, 702 ust. 3-6 ustawy
o odpadach naleLy sporzqdzi(, formularz przyjgcia odpadow w dw6ch egzemplarzach

po jednym egzemplarzu dla przekazujqcego i przyjmuj4cego odpady. Formularz
naleZy przechowywai 5 lat \cz4c od korica roku kalendarzowego, w kt6rym go

sporz4dzono celem okazania go na L4danie organ6w kontroluj4cych. Pruy
sporz4dzaniu w/w formularza nale?y 2.4dac od przekazuj4cego dokumentu
potwierdzaj4cego jego tozsamo$i, W przypadku odmowy okazania dokumentu przez
przekazujqcego odpady metali na|ely odm6wii przyjEcia tych odpadow
spos6b postgpowaniaz odpadami nie rnoze naruszac .vqimagahw zahesie ochrony
Sro do wiska or az b ezpieczefrstwa zdrowi a i Ly c t a ludzi
odpady nale?y przekazywai do przetwarzanrajednostkom posiadaj4cym zezwolente
wydane w trybie art, 4I ust, 2 ustawy o odpadach,
transport odpad6w naleLy zlecadjednostkom posiadaj4cym wpis do rejestru, o kt6rym
mowa w art, 50 ust, I pkt 5 lit b ustawy o odpadach,
nalezy prowadzii ewidencjg odpad6w zgodnie z obowrqzuj4cymi przepisami,

2. Zezwolenie na zbieranie odpad6w wydaj e sig do dnia 19 grudnia 2024 r ,

3, W przypadkach naruszania przepis6w ustawy o odpadach lub nieprzestrzegania warunkdw
okreSlonych w niniejszym zezwoleniu, podjEte zostan4 dzialania okre$lone w art, 47 ust. I-6
ustawy o odpadach.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,Komunalnik" Sp. z o,o, z siedzib1 z siedziba,
w Biaiej Podlaskiej, AL Jana Pawla II 33 pismem z dnia 26 listopada 2014 r, zloZyla wniosek
w sprawie zezwolenia na zbieranie odpad6w, Do wniosku zostalo dol4czone potwierdzenie
wniesi enia oplaty skalbowej za wy danie zezwolenia

W decyzji nalozono na posiadacza odpad6w obowi4zki, kt6re zapewniaj4
postEpowanie z odpadami zgodnie z piawem i ograniczajq ich negatywny wplyw na
Srodowisko

Majqc powyLsze na uwadze nalelalo orzec jak w sentencji decyzji.
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Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Bialej Podlaskiej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Bialej Podlaskiei
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuje:
Przedsigbiorsfwo Wielobran L,ow e

,,Komunalnik" Sp. z'b,o,
Al. Jana Pawla II 33
21-500 Biala Podlaska

Do wiadomoSci:
i. Urz4d Marszalkowski w Lublinie

Delegatura w Bialej Podlaskiej
2. Wojew6dzki Inspektorat

Ochrony Srodowiska w Lublinie
Delegatura w Bialej Podlaskiej

3, a/a.
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