
PREJZYDENT MTAS'('A
BIAIA PODLASKA

cK.AT.vI -7660-154/10 
Biala Podlaska 14'12'2010''r'

: )ECYZJA
/ Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administacyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz.1077,zp6in. m.),v.t zwtq?ll,rzart. 28 ust.
2, ust. 3 pkt 1, ust. 5, ust. 6. art.43aorazart.63 ust. 6 pkt 6 ustawy zrtnia2T kwietnia200l r.
o odpadach (Dz. U. 22007 r. Nr 39, poz.25l), po roryatrzeniu wnioslar PrzedsiEbiorstwa
Wiel obran2ov/ego,,KO MLINIALMK" Sp6lka z o. o. w B ialej p odlaskiej

{ orzekam

I. Zmieniam za-zgodqitron decyzjg Prezydenta Miasta Biala Podlaska z dnia 16.12.2005 r.,
znak: GK.V-7660-30/05, anienionqdecyzj4PrezydentaMiasta Biala Podlaska z dnia
17 .04.2007 r., zrak: GK.AT.VI -7 660-19107 , udzielajqcq przedsiEbiorstwu

Wielobranzowemu ,KOMUNALNIK" Sp6lka z o.o. w Bialej Podlaskiej, Al. Jana Pawla II
33 zentolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie zbierania i tanspoitu odpad6w, w
nastgpujqcy spos6b:

1. w punkcie I w podpunkcie 1 .l dodaje sig nastEpujqce rodzaje odpad6w:
l8 0l 03 - inne odpady, kt6re zatienjqLrywe drobnoustroje chorobotw6rcze lub ich

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materialu genetycznego, o kt6rych wiadomo
lub co do kt6rych istniejqwiarygodne podstawy do sqdzenia, 2e wywolujqchoroby u ludzi i
zrrierzqt,zwylqczeriem l8 0l 80 i 18 0l 82

19 08 01 - skratki
19 08 02 - zawartofi6 piaskownik6w
l9 08 05 - ustabilizowane komunalne osady Sciekowe
19 12l0 - odpady palne (p6liwo alternatywne)

2. w punkcie I w podpunkcie 1.2 dodaje siE punkt c o nastEpujEcym brzmieniu:
- zbieranie odpad6w o kodzie l8 01 03 jest mnqzane z dzial.alnoSciq firmy polegaj4c4
na Swiadczeniu usfug pogrzebowych i dotyczy wylqcznie odpad6w nvrryarrych-z-
miej scem ich wytwaruania

3. w punkcie I w podpunkcie l.4a dodaje siE nastEpujqce srodki transportu:
- Smieciarka Volvo FL 615, nr rejestr. LB 33305
- ci4gnik siodlowy Volvo FH 13 nr rejestr. LB 37471
- naczepa KNAPEN nr rejestr. LB 92947
- samoch6d ciE2arowy Mercedes Vito nr. rejestr. LB 02901

II. Pozostale warunki decyli pozostajq bez zmian.

Uzasadnienie

PrzedsiEbiorstwo Wielobran2owe ,,KON4LINALNIK" Sp6llca z o.o. w Biatej
Podlaskiej, pismem z dnta 09.12.2010 r. zlo2ylo wniosek w sprawie nniany decyzji
udzielajEcej zenivolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie zbierania i transportu
odpad6w.

Poniewaz decyzja uwzglqdnia w caloSci Zqdarue strony odst4piono od uzasadnienia.
Maj4c powyhsze na uwadze nale?alo orzec jak w sentencji decyzji.



Od niniejszej decyzji sluZy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Bialej Podlaskiej za po6rednictwem PrezydentaMiasta Biala Podlaska {v
terminie 14 dni od dnieijej dorEczenia.
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