
PREZYDENT OISZTYNA
Plac Jana Pawła II 1

sD.6233.27.2020.KT Małgorza
Kierowni

!v WVdZiai,

De

Na podstawie art. 4I ust. I, 2 oraz ust, 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy
z dńa 14 grudnia 201ż r. o odpadach (tj.: Dz U. z 20ż0 r. poz. 797), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.IJ. z 20ż0 r. poz. 256
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigńewa Prokopczuka, Przedsiębiorstwo Techniczno-
Handlowe Kowalski Zbigńew Prokopczuk, ul. Liliowa 18/ż, n-04l Olsztyn w sprawie wydania
zezw oleńa na zbier ańe odpadów innych niż ńebezpieczne

orzekam

Udzielić Panu Zbigniewowi Prokopczuk, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Kowalski Zbigńew Prokopczuk z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Liliowej 1912, 11-04t Olsztyn zezwolenia na zbierańe odpadów innych niż
niebezpieczne.

1. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-109-41-66.
2. Rodzaj odpadów przewidywanych do zbierańaprzedstawia tabela 1.

Tabela 1. Rodzaje odpadów innych niżńebezpieczneprzewidywanych do zbierańa

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 Odpady ztoczeńa i piłowania żelazaoraziego stopów DjI0l
ż Odpady ztoczenia i piłowania metali ńeżelaznych Iż 0I 03
_) Opakowania zmetali 15 01 04
4 Metale żelazne 16 0I I7
5 Metale nieżelazne 16 01 18
6 Zlńyte katalizatory zawierające złoto, srebro, Ien, rod, pallad, iryd lub

platynę (zwyłączeńem 16 08 07) 16 08 01

1 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne
niż wymienione w 16 08 02 16 08 03

8 Miedź,brąz, mosiądz 17 04 al
9 Aluminium I] 04 02
10 Ołów 17 04 03
11 §yrk I7 04 04
Iż zelazo t stal I7 04 05
I3 Cyna I7 04 06
l4 Mieszaniny metali I7 0407
15 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe orazichresztki (zwyłączeńem 18 01

03) 18 01 01

I6 Odpady żelazai stall 19 10 01
I7 Odpady metali ńeżęlazny ch 19 I0 02
18 Metale żęIazne 19I20ż
I9 Metale nieżelazne 191203
ż0 Metale 200I40

DECYZJA niniejsza stała się
o§tateczna w łniu .(2 ł,.(LQ;:Ł?łO,
wobec nie zaskarżenia jej przez
§trony ,iv u§telonym tęrminie, 98560.09.2020-Wz uV' rarZVnff|ff;tS7ry}W 
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Miejsce zbierańaodpadów: ':" 
''

Odpady zbierane będą na terenie Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Kowalski
Zbigńew Prokopczuk, Al. Piłsudskiego 70, 10-450 Olsztyn, działkanr 49lI8 obręb 149.

Miejsce i sposób magźvynowania odpadó w orazrcdzajmagźvynowanych odpadów:
a) Miejsce i sposób magazynowania odpadów orazrodzaj magazynowanych odpadów:

- odpady magazynowane będą na terenie Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego
Kowalski Zbigńew Prokopczuk w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 70 na dzińce nr
49118 obręb I49, do którego Wnioskodawca posiada §rtuł prawny, w ftzech miejscach
magazynowańa- w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag lub luzem :

Miejsce 1. P1 - Plac magazynowy - maksymalna powierzchńa magazynowa
1350 m2, maksymalna kubatura ok. 4000 m3,
Miejsce 2. P2 - Magazyn odpadów - maksymalna powierzchnia magazynowa
512 rIP, maksymalna kubatura ok. 2ż90 m3,
Miejsce 3. P3 - Wiata magźLzynowa - maksymalna powierzchnia magazynowa
160 fiP, maksymalna kubatura ok. 650 m3,
- magazynowanie odpadów będzie odbywało się w sposób uwzględniający
właściwości ftzyczne i chemiczne odpadów,
- ilości gromadzonych odpadów nie będą przekaczaó możliwości ich właściwego
magazynowania,
- miejsca magazynowania odpadów będą monitorowane, niedostępne dla osób
postronnych, a odpady magazynowane w sposób ńe powoduj ący zagrożeńa dla
zdrowia, Ęcia|udzi i jakości środowiska oraz w sposób nie stwarzający uciążliwości
poza obszarem działalności,

Tabela Z.Rodzaj i sposób magaĄmowanych odpadów przewidywanych zbierania

J.

4.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Sposób magazynowania odpadów
przewidywanych do zbierania

1
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów

1ż0101 PI,P2, P3 - w kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag lub luzem

ż Odpady ztoczenia i piłowania metali
nieżelaznych

I20I03 P7,P2, P3 - w kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag lub luzem

_]
Opakowania zmetali 040115 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

4
Metale żelazne 16 0I 17 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

5
Metale nieżęlazne 16 01 18 PI,PZ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

6

Zlżyte katalizatory zavłierujące
złoto, srebro, ren, Iod, pallad, iryd
lub platynę (zwyłączeniem 16 08
07)

i6 08 01
PI,PZ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

1
ZuĘte katalizatory zawieraj ące
metale przejściowe lub ich zwlązkj
inne niz wymienione w 16 08 02

16 08 03 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag lub luzem

8
Miedź,brąz,, mosiądz I7 04 0I PI,P2, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

9 Aluminium I7 04 02 PI,PŻ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,



,

workach typu big-bag lub luzem

10
Ołów I7 04 03 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

11
Cynk I7 04 04 PI,PŻ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

12
żelazo i stal I7 04 05 Pl,Pz, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

13
Cyna 17 04 06 PI,PZ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

I4
Mieszaniny metali I7 04 07 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

15
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oruz ich resztki (z wyłączeńem 1 8
01 03)

18 01 01 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag lub luzem

I6 Odpady żelazai stalt 19 10 01 PI,P2, P3 - w kontenerach, pojemnikach,
workach typu big-bag lub luzem

I7
Odpady metali ńeżelazny ch 19 l0 0ż PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

18
Metale żęlazne 19Iż02 PI,PŻ, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

I9
Metale nieżelazne 19I203 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

ż0
Metale ż0 0I 40 PI,Pż, P3 - w kontenerach, pojemnikach,

workach typu big-bag lub luzem

b) Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa
wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane
oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które vv tym samym czasie
mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

Maksymalna masa
odpadów, które

mogą być
magazynowane

w tym §amym czasie

Maksymalna masa
odpadów, które

mogą być
magazynowane
w okresie roku

Odpady przewidziane do zbierania - Miejsce magazynowania 1 - Pj
1 Odpady ztoczeńai piłowania żelaza

oraz jego stopów
DjI0I

3,000 25,000

ż Odpady ztoczenia i piłowania metali
ńeżelaznych

I2 0I 03
15,000 100,000

a
_) Opakowania zmetali 15 01 04 6,000 90,000

4 Metale żelazne 160I I] 15,000 30,000



5 Metale ńeżelazne 16 01 18 15,000 30,000

6 Zlżyte kata|izatory zaw ier ające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(zwyłączeńem 16 08 07)

16 08 01
1,500 1,500

7 ZuĘ te katalizatory zaw ier aj ące metale
przejściowe lub ich związŁj inne niz
wymienione w 16 08 02

16 08 03
1,500 1,500

8 Miedź,brąz, mostądz I7 04 0I 6,000 75,000

9 Aluminium I7 04 02 15,000 300,000

10 Ołów I] 04 03 1,500 15,000

11 Cynk 17 04 04 1,500 6,000

rż żelazo i stal 17 04 05 120,000 600,000

13 Cyna 17 04 06 1,500 1,500

I4 Mieszańny metali I7 04 07 15,000 150,000

15 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz
ich resztki (zwyłączeniem 18 01 03)

18 01 01
0,300 0,600

I6 Odpady żelazai stali 19 10 01 1,500 1,500

I7 Odpady metali ńeżelazny ch |9 I0 0ż 1,500 1,500

18 Metale żelazne 19I20ż 6,000 6,000

19 Metale nieżelazne 19Iż03 1,500 1,500

20 Metale 20 01 40 15,000 300,000

Łącznie 243,300 1736,600

Odpady przewidziane do zbierania - Miejsce magazynowania2 -P2
1 Odpady ztoczeńa i piłowania żelaza

orazjego stopów
lż01 01

2,000 5,000

ż Odpady ztoczeńai piłowania metali
ńeżelaznych

Iż 0I 03
5,000 35,000

_] Opakowania zmetali 15 01 04 ż,000 30,000

4 Metale żelazne 16 0I 11 5,000 10.000

5 Metale ńężeIazne 16 01 18 5,000 10,000

6 Zlżyte katalizatory zaw ier ające zloto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(zwyłączeniem 16 08 07)

16 08 01
0,500 0,500

1 Zużyte katalizatory zaw ier aj ąc e metale
przejściowe lub ich zwiękl inne ńż
wymienione w 16 08 02

16 08 03
0,500 0,500

8 Miedź,btąz, mosiądz I7 04 0I 2,000 25,000

9 Aluminium I7 040ż 5,000 100,000

10 Ołów I1 04 03 0,500 5,000

11 Cynk 11 04 04 0,500 2,000

Iż Zelazo i stal I7 04 05 40,000 200,000
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I3 Cyna l1 04 06 0,500 0,500

I4 Mieszaniny metali I7 04 07 5,000 50,000

15 Narzędzia chirurgiczne i zabtegowe oraz
ich resztki (zwyłączeniem 18 01 03)

18 01 01
0,100 0,200

I6 Odpady żelazai stall 19 10 01 0,500 0,500

I7 Odpady metali ńeżelazny ch 19 I0 0ż 0,500 0,500

18 Metale żelazne 19IżOż 2,000 ż,000

I9 Metale nieżelazne 19I203 0,500 0,500

20 Metale 20 0I 40 5,000 100,000

Łącznte 82,100 577,200

Odpady przewidziane do zbierania - Miejsce magazynowania 3 - P3

1 Odpady ztoczeńai piłowania żelaza
oraz jego stopów

1ż0107
2,000 5,000

ż Odpady ztoczenia i piłowania metali
ńeżelaznych

I20l03
5,000 35,000

_) Opakowania z metali 15 01 04 2,000 30,000

4 Metale żelazne 16 0l 11 5,000 10,000

5 Metale nleżelazne 16 01 18 5,000 10,000

6 ZuĘte katalizatory zawierające złoto,
srebfo, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(zwyłączeńem 16 08 07)

16 08 01
0,500 0,500

1 Zlżyte katalizatory zaw ier aj ące metale
przejściowe lub ich związl<s inne niż
wymieńone w 16 08 02

16 08 03
0,500 0,500

8 Miedź,brąz, mosiądz I7 04 0I 2,000 25,000

9 Aluminium I7 0402 5,000 100,000

10 Ołów I7 04 03 0,500 5,000

11 Cynk 71 04 04 0,500 2,000

n zelazo i stal 1,7 04 05 40,000 200,000

13 Cyna I7 04 06 0,500 0,500

I4 Mieszaniny metali 17 04 01 5,000 50,000

15 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz
ich resztki (zwyłączeńem 18 01 03)

18 01 01
0,100 0,200

I6 Odpady żelazai stali 19 10 01 0,500 0,500

I7 Odpady metali ńeżelazny ch 19 I0 0ż 0,500 0,500

18 Metale żelazne 19IżOż 2,000 2,000

I9 Metale nieżelazne 19Iż03 0,500 0,500

żo Metale ż0 oI 40 5,000 100,000

Łącznie 82,100 577,200
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Maksymalnałączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane
w tym samym czasie - 407,500 Mg

MŃsymalnałączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą byó magazynowane
w okresie roku - 2891,000 Mg

c) Największa masa odpadów, które mogłyby byó magazynowane w tym samym czasie
w miejscu magazynowania odpadów - 436,000 Mg

d) Całkowita pojemność miejsca maga4mowania - 6940,000 Mg;

5. Opis metody zbieruńa odpadów

Zbierańe odpadów polegać będzie na tymczasowym gromadzeniu odpadów przed ich
transportem, tymczasowym magazynowaniu. Po dostarczeniu na teren firmy, odpady będą
ważone, a następnie rozładowywane i w zależności od rodzaju odpadu umieszczane w
wyznaczolych i oznakowanych miejscach magazynowania odpadów, usytuowanych na
utwardzonym placu lub pomieszczeniu magazynowym. Odpady o większych gabarytach będą
cięte na mniejsze, a odpady aluminiowe będą prasowane -bez zrilany klasyfikacji odpadów.
Zbierane odpady będą czasowo magaz)mowane, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości
ptzekazywane firmom posiadającym stosowne zezwoleńa w zakresie gospodarki odpadami.

6. Dodatkowe warunki zbierańa odpadów:
a) selektywne zbierańe i magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie

z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystańa,
b) miejsca magazynowania objęte będą monitoringiem wizyjnym,
c) załadunek i rozładunek odpadów odbywać się będzie w sposób maksymalnie

eliminujący powstawanie hałasu,
d) działalnośó w zakresie zbierańa odpadów nie może pogorszyó stanu akustycznego

oraznie może byó źródłem wtórnego pylenia.

7. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do użytkowania i zarządzańa miejscem zbierania oraz
miejscami magazynowania odpadów w sposób ograńczający możliwość powstania pożaru,
a w razie jego wystąpieni a zapewniający :

a) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanychprzez określony czas;
b) ograniczenie tozprzestrzeńania się ognia i dymu w ich obrębie;
c) ograniczanie rozpIzestzeniańa się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny

przyległe;
d) możliwośó ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
e) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie

warunków do podejmowania przezte eklpy działń gaśńczych.

8. Zobowiązuje się Wńoskodawcę do przestrzegańa wszystkich zasad postępowania
z odpadami, wynlkającyrń z przepisów ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do
wymienionych ustaw oraz niniejszej decyzji.

9. Zastrzega się prawo nńożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym, jeżeli będzie
tego wymagał interes ochrony środowiska.

10. Decyzja jest ważna do dnia 30 września 2030 r.
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uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynął wniosek Pana Zbigńewa
Prokopczuka, prowadzącego dzińalnośó gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Techńczno-Handlowe
Kowa]ski Zbigńew Prokopczuk z siedzlbą w Olsztynie przy uI. Liliowej 1,912, 11-041 Olsztyn,
w sprawie wydania zezwoleńa na zbieranie odpadów innych ńż ńebezpiecznę na terenie
nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie przy AI. Piłsudskiego 70, na dzińce nr 49/18 obręb 149.

Przedmiotowy wniosek nie czynił zadośó wymaganiom prawa wobec czego pismemz dńa27 sierpńa
żOż0 r. wezwano Wnioskodawcę do usuńęcia braków, które uzupełniono w dniu 0ż wrześniażOżD r.

Zgodńe z urt. 41 ust. 3 pkt ż ustawy o odpadach ofganem właściwym do wydania
przedmiotowego zezwoleńa jest Prezydent Olsztyna. Wobec powyższego pismem znak:
SD.6233.ż7.2020.KT z dńa 4 września żOż0 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach organ właściwy do wydania zezwolenia obowiązany
jest do ocony zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania odpadarrń z obowiązującymi
przepisami prawa miejscowego. Działalność w zakresie zbierańa odpadów prowadzona będzie na
terenie nieruchomości położonej w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 70, na dzińce nr 49lI8 w obrębie
149.Przedlńotowa nieruchomośó objęta jest ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta OlszĘna - otoczenia Jeziora Skanda" (Uchwała Nr XXVIV339/08 Rady Miasta Olsztyn z dńa
ż5 czerwca 2008 roku) i określona jest jako 7U - zabudowa usługowa.

Z ptzedłożonej dokumentacji wynika, że odpady przewidziane do zbierania będą tymczasowo
gromadzone przed ich transportem, tymczasowym magazynowaniu. Po dostarczeniu na teren firmy,
odpady będą ważone, a następnie rozładowywane i w zależmości od rodzaju odpadu umieszczane w
wyznaczonych i oznakowanych miejscach magaąmowania odpadów, usytuowanych na utwardzonym
placu lub pomieszczeńl magazynowym. Odpady o większych gabarytach będą cięte na mniejsze, a
odpady aluminiowe będą prasowane - bez zmiany klasyfikacji odpadów. Zbierune odpady będą
czasowo magazynowane, a po uzbieraniu odpowiedńej ilości ptzekazywane firmom posiadającym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art.4laust. 1 ustawy z dńa 14 grudnia ż0I2r. o odpadach zezwoleńa na zbieranie
odpadów, zezwoleńe la przetwarzańe odpadów (...) wydawane są po przeprowadzeńl ptzez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udzińem przedstawiciela właściwego organu,
kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów,
w których ma byó prowadzone przetwarzańe odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniańa
wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Na podstawie art. 4Ia ust. 1 i ust. 2 ustawy z dńa 14 grudnia ż0I2 r. o odpadach 0.t. Dz. U.
z ż020 r. poz. 797) pismem z dńa 4 wrześńa ż020 t. tut. organ zwróclł się do Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzeńę kontroli instalacji,
obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanych na tereńe
Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Kowalski Zbigniew Prokopczuk w Olsztynie przy
Al. Piłsudskiego 70, dziŃka nr 49lI8 obręb t49, w których prowadzone będzte zbierańe odpadów,
w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Przedmiotowa kontrola przeprowadzona zostńa w dniu 17 września2OżD r. przez inspektorów

}ojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Olsztynie wtaz z przedstawicielem Wydziału
Srodowiska Urzędu Miasta Olsztyna.

W dńu ż4 wrzęśńa żOż0 r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynęło postanowienie Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie znŃ:
WIOS-I.703 .1ż-6ż.20żO.mtrz stwierdzające, że miejsce zamierzonego prowadzenia zbierania odpadów
innych ńż ńebezpieczne, na działce nr ewid. 49178 obręb I49, zlokalizowanej pod adresem:

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 10-450 Olsztyn, przez Pala Zbigńewa Prokopczuka,
prowadzącego działalnośó gospodarczą pod nazwą:- Przedsiębiorstwo techńczno-Handlowe kowalski
Zbigńew Prokopczuk, ul. Liliowa I9l2,11-041 Olsztyn, spełnia wymagania określone w przepisach
ochrony środowiska.

Zgodńe z art. 4Ia ust. la ustawy o odpadach zezwoleńa na zbieralie odpadów, zezwotenie na
przetwarzańe odpadów (.,.) wydawane są po przeprowadzeńu przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Strazy Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części,



,

w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwaIzanie odpadów lub
zbierańę odpadów, w zakresie spełniańa wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony
ptzeciwpożarowej oTaz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których
mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art.42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz
postanowieniu, o którym mowa w art. 42 :ust. 4c tej ustawy. Waściwy organ występuje do
komendanta powiatowego (miejskiego) Pństwowej Strazy Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli i przekanlje mu kopię niezbędnej dokumentacji. Komendant powiatowy (miejski)
Pństwowej Strazy Pożarnej, po przeprowadzeniu kontroli, wydaje postanowienie w przedmiocie
spełnienia ww. wymagń. Natomiast ww. przepisów nie stosuje się m.in. w przypadku zezwoleń na
zbierańe odpadów, które dotyczą wyłączńe odpadów niepalnych (art.  Ia ust. 8 pkt 2 ustawy o
odpadach). Na podstawie art. 3a ustawy o odpadach niewyczerpuj ący wykaz kategorii odpadów
niepalnych określa załączńk rlr ża do ustawy. Zgodńe z tym załączńŁjem wymienione w
przedmiotowym wniosku odpady należą do odpadów niepalnych.

Zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania
zezwoleńa na zbieranie lub zezwoleńa na przetwarzartie odpadów, z wyłączeńem zarządzającego
składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowieńa zabezpieczeńa roszczeń w wysokości
umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1) decyzji nŃazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca
ńeprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o któĄ mowa w art. ż6 ust. 2,

2) obowiązku wynikającego z art,47 ust.5
- tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łączńe z odpadami stanowiącymi

pozostałoŚci z Ńcji gaśńczej lub usuńęcia negatywnych skutków w środowisku w rozumieniu
ustawy z dńa 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach
prowadzonej działalności polegającej na zbierańe lllb przetwarzaniu odpadów.

Postanowieniem znak: SD.6233.ż7.ż020.KT z dńa ż8 wrześńa ż020 r. tut. organ określił
zabezpieczenie roszczeń, mogących powstaó z tytułu prowadzonej pIzez Przedsiębiorstwo
Techniczno-Handlowe Kowalski Zbigniew Prokopczuk, ul. Liliowa I9lZ, n-047 Olsztyn działalności
polegającej na zbieraniu odpadów innych ńżniebezpieczne na terenie ńeruchomości zlokalizowanej
w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 70, działka rr 49lI8 obręb 149, w formie depozytu wpłacanego na
wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna. W dniu 29 wrześńa żOż0 r. Wnioskodawca
dostarczył do tut. organu potwierdzenie, iż zabezpteczeńe roszczeń zostało wpłacone na wskazany
rachunek bankowy Ulzędu Miasta Olsztyna i w kwocie wskazanej w ww. postanowieniu.

Wńoskodawca przedstawił wszelkie wymagania niezbędne dla wniosku o wydanie
zezwoleńa na zbierańe odpadów, w tym tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów,
zaŚwiadczenia i oświadczeńa o niekaralności, o których mowa w art. 4ż lst.3a ustawy o odpadach
oraz możliwoŚci techniczne i otgańzacyjne, które pozwolą naleĘcie wykonywac dziŃalnośó we
wnioskowanym zakresie. Do wniosku dołączono kopię decyzji Prezydenta Olsztyna znak:
SD,6ż20.3I.20żO.MJ z dńa 10 sierpnia 20ż0 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
polegającego na prowadzeńa punktu skupu złomu na terenie nieruchomości zlokallzowanej
w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 70, na dziŃce nr 49lI8, obręb I49.

Zgodnie z art. I0 § 1 oraz aft.79a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem
z dńa 29 wrześńa ż020 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktarń
w przedmiotowej sprawie i wypowiedzeńa się co do ich treści przed wydaniem decyzji na podstawie
Posiadanych dokumentów. Strony oświadczyły, iż ńe wnoszą uwag i proszą o wydanie decyzji na
podstawie zebranego materiału.

Analiza zebranych materiałów wykazńa, iż spełńone są wymagania ustawy o odpadach oraz
przepisów wykonawczych w tym zakresie, a sposób prowadzenia działalności - zgodny z warunkami
niniejszej decyzji - nie będzie powodował zagrożeniadla środowiska i zdrowiai życialudzl
Mając powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od decyzji sfuzy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w termińe 14 dń od daty jej otrzymania. Stronie



przysługuje możliwośó zrzeczenta się prawa do odwołania w wyniku czego ctecyzja stanie się
ostateczna i prawomocna.

Zmiana warunków określonych niniejszą decyzją wymaga złożenia stosownego wniosku
w celu uzyskania nowego zezwolenl,a.

W przypadku naruszania przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym
zezwoleniem, zezwolenie może zostać cofnięte bez odszkodowania.

Za wydanie dec_vzji na konto Urz,ędtt Miasta Olsłyna pobrano opłatę skarbowq w wl,sokośc,i 6]6,00 PIN
(słov:nie: sześćset szesnaście zło4,ch 00/100)

Otrzvmuia:

1. Pan Zbigniew Prokopczuk, PTH Kowalski Zbigniew Prokopczuk, ul. Liliowa 1912,11-
041Olsztyn

2. Pani Wiesława Dębowska-Kowa]ska, ul. E. Plater 15,10-56ż Olsztyn
3. Pan Piotr Kowalski, ul. E. Plater 15,10-56ż Olsztyn
4. ala

Do wiadomości:
1. Marszałek Woj. Warmińsko-Mazulskiego, ul. E. Plater I, 10-56ż Olsztyn - ePUAP
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Osińskiego I2l13,10-011 Olsztyn-ePUAP
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