Tomaszów Maz. 16.01.2015r.

ÓimWłA lOMMlWok
ZRO.6233.41.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923), oraz art. 104
k. p.a.
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11,2014r. firmy OMEGA Sp. z o.o., ul. Narwik 17/38, Warszawa
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Tomaszowie Maz. przy ul. Zawadzkiej 78/94
o r z e k a się:
l.

Udziela się OMEGA Sp. zo.o., ul. Narwik 17/38, Warszawka /Regon 241499530/, /NIP
5732793586/ zezwolenia na zbieranie odpadów wymienionych w załączniku nr Ido niniejszej
decyzji.

II. Określa się wnioskodawcy:
1. Miejsce zbierania odpadów': wydzielona część hali magazynowej o pow. 800 m2 na działce nr
ewid. 202/40 obręb 2 w Tomaszowie Maz. ul. Zawadzka 78/94- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sposób magazynowania zbieranych odpadów:
a) odpady będą zbierane selektywnie w wydzielonych do tego celu miejscach, niedostępnych
dla osób postronnych,
b) odpady po przyjęciu i posegregowaniu będą przygotowywane do transportu do odpowiednich
firm prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,.
c) ilość zbieranych i magazynowanych odpadów będzie adekwatna do powierzchni
magazynowych,
d) odpady w zależności od rodzaju magazynowane będą w workach big-bag, kontenerach lub
luzem na wydzielonych częściach hali magazynowej,
e) szczegółowy sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiony
został w załączniku nr 1 do decyzji. Miejsce magazynow-ania odpadów przedstawiono na
załączniku nr 2 do decyzji.
LII. Zobowiązuje się wnioskodaw cę do:
1. Prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami w sposób zabezpieczający
środowisko przed zanieczyszczeniem.
2. Ścisłego przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony środowiska.
IV. Ustala się termin obowiązywania niniejszej decyzji: do dnia 15.01.2025 roku.

Uzasadnienie
W dniu 26.11.2014r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek firmy OMEGA Sp.
zo.o., ul. Narwik 17/38, Warszawa o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów' w Tomaszowie
Maz. przy ul. Zawadzkiej 78/94.
Rozpatrując wniosek, na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono,
że wnioskodawca będzie prowadził działalność polegającą na zbieraniu odpadów w Tomaszowie
Maz. przy ul. Zawadzkiej 78/94. Działalność polegająca na zbieraniu odpadów' prowadzona będzie
w części hali magazynowej (na pow. 800 n r ) położonej na ww. działce. Odpady po przyjęciu
i sprawdzeniu zawartości będą przygotowywane do transportu. W przypadku dostawy odpadów
zmieszanych, będą one poddane sortowmmu na poszczególne rodzaje. Odpady w zależności od rodzaju
magazynowane będą luzem, w workach big-bag lub kontenerach na wydzielonych częściach hali
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magazynowej Miejsca magazynowania odpadów
będą oznakowane i niedostępne dla osób
postronnych. Następnie odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.
W trakcie postępowania tut. Organ wystąpił pismem z dnia 16.12.2014r. znak j.w. do
Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. o udzielenie informacji, czy działalność planowana przez firmę
OMEGA Sp. z o.o. jest zgodna z przepisami prawa miejscowego. W odpowiedzi na powyższe Urząd
Miasta w Tomaszowie Maz. pismem z dnia 05.01.2015r., znak: BAM.670.1.2015.FM, poinformował
że dla przedmiotowej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była
wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy w zakresie gospodarki odpadami.
Z aktu notarialnego z dnia 04.11.2014r. repertorium A Nr 5956/2014 będącego w posiadaniu tut.
Organu wynika że budynki położone na działce 202/4 są budynkami przemysłowymi.
Z uwagi na powyższe uznano, ze nie ma przesłanek do odmowy wydania zezwolenia.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Tryb, ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem tut. Starosty w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości: 616 zł za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
zgodnie z pkt III.43c lit. a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.
U. z 2012r. poz. 1282 j.t. z późni, zm.), którą wniesiono na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324 w dniu 25.11.2014r.. (wydruk przelewu w aktach sprawy).

_Otrzymują:
OMEGA Sp. z o.o.,
ul. Narwik 17/38, 01-471 Warszawa
/Regon 241499530/, / NIP 5732793586/
adres do korespondencji:
ul. Wysoka 61/65
97-200 Tomaszów Maz.
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Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

2.aa./AW
K.O.- bez zwrotnego potwierdzenia odbioru
1. Marszałek Województwa Łódzkiego
ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
2. Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
3. Woj. Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Tryb.
Ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tryb.'
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Załącznik nr 1 do decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 16.01.2015r, znak: ZRO.6233.41.2014

STAROSTA TOMASZOWSKI
Załącznik nr 1 do decyzji Starosty Tomaszowskiego
z dnia 16.01.2015r; znak: ZRO.6233.41.2014
RODZAJE ODPADÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZBIERANIA
PRZEZ FIRMĘ OMEGA SP. Z O.O., UL. NARWIK 17/38, WARSZAWA
W TOMASZOWIE MAZ. PRZY UL. ZAWADZKIEJ 78/94
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o d padu

Nazw a odpadu
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04 02 09
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10.

04
04
04
04
07
07
07
12

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

15 0 1 0 2
15 01 09
16 0 1 1 9
16 80 01
17 02 03
19 12 04
19 12 08
20 01 39

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem
opakowań)
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny
impregnowane, elastomery, plastomery)
Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
Inne nie wym ienione odpady
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
Inne nie wym ienione odpady
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw
sztucznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z tekstyliów
Tworzywa sztuczne
M agnetyczne i optyczne nośniki informacji
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne i guma
Tekstylia
Tworzywa sztuczne

02
02
02
02
02
02
02
01

21
22
80
99
13
80
99
05

M iejsce i sposób
m agazyn o w a n ia

Odpady gromadzone
będą w sposób
selektywny, luzem,
w workach typu big-bag
lub w stalowym
kontenerze
w wydzielonej
części hali magazynowej
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