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Zielona Gora, dnia 30 lipca 2020 r,

DEcYzJ^

Na podstawie ań. 104, ań, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z2020 r. poz.256), w związku zarL 14 ust. 1 i ust, 7 ustawy z dnia zdnia20

lipca 2018 r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U .2018 poz, 1592 z

póżn, zm.), na wniosek z dnia 28 lutego 2020 r. przedłozony przez Pawła Schroedera Prezesa Zarządu

PUE Sp, z o.o, Sp,k. ul. Małorolnych 20 A, 66-400 Gorzow Wlkp,

or zekam

l, Zmienić decyzję Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.ll

-6233.1.1.2016.BJ na zbieranie i przetwarzanie odpadow zmienionądecyzjązdnia 18 lutego 2019 r,

, znak: WSR-|1.6233.1.'1,2019,8J oraz decyzją z dnia 24 czeruca 2O1g r, znak: WSR

-l 1.6233. 1 .3.201 9.BJ w następujący sposob:

1, Zmienió załącznik nr 1 do decyzji z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.ll -6233.1.1,2016,BJ

określający rodzaje odpadow pzewidywanych do zbierania i nadać mu następujące brzmienie:

Odpady przewidywane do zbierania i magazynowanla z podziałem na strefy magazynowania.

A. WIATA PRZY ToMcH

Mg: 100,0 Mg;

pod wlatąw okresie roku: 100.000,0 Mghok

Tabela 1. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane pod wiatą:
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Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Maksymalna masa
poszczególnych
rodzajów odpadów,
które mogą być
magazynowane w
okresie roku
Mghok

Maksymalna
masa
poszczególnych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
tym samym
czasie w Mq

020107 Odpady z gospodarki leśnej 10.000,0 0,5

02 01 99 lnne niewymienione odpady 10.000,0 1

020201 Odpady z mycia i pzygotowywania surowcow 10.000,0 0,5

02 02 03
Surowce i produkty nienadające się do spozycia i

pzetworstwa 10.000,0 0,5

02 03 04
Surowce i produkty nie nadające się do spozycia i

pzetworstwa 10.000,0 0,5

02 03 99 lnne niewymienione odpady 10.000,0 2

03 01 05
Trociny, wiory, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne
niz wymienione w 03 01 04

10.000,0 0,5

03 03 07
Mechanicznie wydzielone odzuty z pzerobki makulatury i

tektury
10.000,0 3

07 02 17
Odpady zawierające silikony inne niz wymienione w 07 02
16

10.000,0 0,5

07 02 99 l nne niewymienione odpady 10.000,0 1

07 04 99 l nne niewymienione odpady ,l0,000,0
0,5

07 05 14 Odpady stałe inne niz wymienione w 07 05 13 10,000,0 2

07 05 81 Odpady ciekłe inne niz wymienione w 07 05 80 10,000,0 0,5

07 05 99 lnne niewymienione odpady 10.000,0 3
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08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 10.000,0 3

08 01 99 lnne niewymienione odpady 10.000,0 1

08 02 01 Od pady proszków powlekających 10.000,0 5

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 10.000,0 0,5

08 03 18
Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03
17

10,000,0 0,2

08 04 10
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04
09

10,000,0 25

08 04 14
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 13

10,000,0 10

09 01 07
Błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub związki
srebra

10,000,0 0,1

10 01 01
Żużle,popioły paleniskowe, i pyły a kotłów ( z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w '10 01 04 )

10.000,0 30

10 10 06
Rdzenie i formy odlewnicze pzed procesem odlewania
inne niz wymienione w 10 10 05

10,000,0 1

10 13 99 lnne nie wymienione odpady 10.000,0 1

11 01 06-
Odpady zawierające kwasy inne niz wymienione w 1'l 01

05
,10,000,0

4

16 01 15
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niz wymienione w
16 01 14

10.000,0 0,5

16 01 22 lnne nie wymienione elementy 10.000,0 0,2

16 01 99 l nne niewymienione odpady 10,000,0 2

16 02 14
Zużyle urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16

02 13
10.000,0 5

16 03 04
Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w w 16 03 03,

16 03 80
10.000,0 1
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Tabela 2. Odpady niebezpieczne magazynowane pod wiatą:

16 03 06
Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16

03 80
10.000,0 0,5

16 03 80
Prod ukty spożywcze pzeterminowane lub niepzydatne
do spozycia

,l0.000,0
1

16 05 09
Zużyte chemikalia inne niż wymienione 16 05 06, 16 05 07

,160508
10.000,0 0,5

16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 10.000,0 0,5

16 06 05 lnne baterie i akumulatory 10.000,0 0,5

16 07 99 l nne niewymienione odpady 10.000,0 2

16 10 02
Uwodnione Odpady ciekłe inne niz wymienione w 16 10

01
10,000,0 10

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 10.000,0 0,5

19 08 09
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda
zawierające wyłącznie oleje jadalne itłuszce

10.000,0 0,5

19 08 99 lnne niewymienione odpady 10.000,0 1

191201 Papier i tektura ,l0.000,0
2

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Maksymalna
masa
poszczególnych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
okresie roku
Mq/rok

Maksymalna
ma§a
poszczegó!nych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
tym samym
czasie w Mq

02 01 08-
Od pady ag rochemikaliow zawierające su bstancje
niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin l i ll klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

10.000,0 2

03 02 04-
Nieorganiczne środki do konsenuacji i impregnacji
drewna

10.000,0 2
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03 02 05-
inne środki do konsenracji i impregnacji drewna
zawierające substancje niebezpieczne

10.000,0 0,5

04 02 19-
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
zawierające su bstancje niebezpieczne

10.000,0 25

06 01 01- Kwas siarkowy i siarkawy 10.000,0 0,5

06 01 02- Kwas chlorowodorowy 10.000,0 0,1

06 01 06- lnne kwasy 10.000,0 0,2

06 02 04- Wodorotlenek sodowy i potasowy 10.000,0 5

06 04 04- Odpady zawierające ftęć 10,000,0 0,5

06 13 02- Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 10,000,0 3

07 01 03-
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, rozbuory z
pzemywania i ciecze maciezyste

10.000,0 0,5

07 01 04-
lnne rozpuszczalniki organiczne , roztwory z
pzemywania i ciecze maciezyste

10.000,0 1

07 01 08- l nne pozostałości podestylacyjne i poreakcyj ne 10,000,0 3

07 01 10- lnne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne 10,000,0 3

07 02 08- l nne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 10.000,0 30

07 02 09-
Zużyte so rbenty i osad y pofi ltracyj ne zawie Ę ące
związki chlorowców

10.000,0 5

07 04 13- Od pady stałe zawieĘące substancje niebezpieczne 10.000,0 0,5

07 05 04-
lnne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
pzemywania i ciecze maciezyste

10.000,0 1

07 05 10- lnne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne 10.000,0 3
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07 05 13- Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 10.000,0
,l0

07 05 80-
Odpady ciekłe zawieĘące substancje niebezpieczne
(leki płynne)

10.000,0 5

07 07 04-
lnne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
pzemywania i ciecze maciezyste

10.000,0 0,5

08 01 11-
0dpady farb i lakierów zawieĘących rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

10.000,0
,15

08 01 13-
Szlamy z usuwania farb i lakierow zawieĘące
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezoieczne

10.000,0 30

08 01 14-
szlamy z usuwania farb i lakierow inne niż wymienione w
08 01 13

10.000,0 2

08 0,1 15-
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

10.000,0 30

08 01 17-
Odpady z usuwania farb i lakierow zawieĘące
rozpuszczalniki organ iczne lu b i n ne substancje
niebezpieczne

10,000,0 0,5

08 01 21- Zmywaczfarb i lakierow 10,000,0 0,5

08 03 14-
Szlamy farb drukarskich zawieĘące substancje
niebezpieczne

10.000,0 5

08 03 17-
0dpadowy toner drukarski zawieĘacy substancje
niebezpieczne

10,000,0 0,5

08 04 09-
Od padowe kleje i szczeliwa zawieĘące rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

10,000,0 5

08 04 13-
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające
rozpuszczal ni ki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

10.000,0 5

08 05 01- Odpady izocyjanow 10.000,0 0,5

09 01 01- Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 10.000,0 0,5

11 01 05- Kwasy trawiące 10.000,0 5

11 01 07- Alkalia trawiące 10.000,0 4
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11 01 09-
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje
niebezpieczne

10.000,0 3

11 01 13-
Od pady z odtłuszczania zawierające substancje
niebezpieczne

10.000,0 20

11 01 16- Nasycone lub zuzyte żywice jonowymienne 10,000,0 0,5

120107-
Odpadowe oleje mineralne z obrobki metali nie
zawieĘące chlorowcow

10.000,0 3

12 01 09-
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie
zawieĘące chlorowców (z wyłączeniem emulsji i

roztworów)
10.000,0 15

120112- Zużyte woskiitłuszcze 10.000,0 1

120114-
Szlamy z obróbki metali zawierające substancje
niebezpieczne

10,000,0 1

13 01 04-
E m u lsje o lejowe zawieraj ące związki
chlorowcoorganiczne

10.000,0 1

13 01 05-
Emulsje olejowe niezawieĘące związków
ch lorowcoorganicznych

10.000,0 10

13 01 10-
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawieĘące związków
chlorowcoorganicznych

10.000,0 2

1301 11- Syntetyczne oleje hydrauliczne 10.000,0 2

13 01 13- lnne oleje hydrauliczne 10.000,0 1

13 02 05-
Mineralne oleje silnikowe, pzekładniowe i smarowe nie
zawieĘące związkow chlorowcoorganicznych

10.000,0 10

13 02 06- Syntetyczne oleje silnikowe, pzekładniowe i smarowe 10.000,0 1

13 02 08- lnne oleje silnikowe, pzekładniowe i smarowe 10.000,0 10

13 05 01-
Odpady stałe z piaskownikow i odwadniania olejów w
separatorach

10,000,0 10

13 05 02- Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 10.000,0 3
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13 05 03- Szlamy z kolektorow 10.000,0 1

13 05 07- ZaolĄonawoda z odwadniania olejow w separatorach 10.000,0 10

,l3 
05 08-

Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania
olejow w separatorach

10.000,0 5

,13 
07 01- Olej opałowy i olej napędowy 10.000,0 1

13 07 03- lnne paliwa (włącznie z mieszaninami) 10.000,0 1

13 08 99- lnne nie wymienione odpady 10.000,0 4

,t4 
06 02-

lnne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszanina
rozpuszczalników

10.000,0 0,5

14 06 04-
Szlamy i Odpady stałe zawierające rozpuszczalniki
chlorowcoorganiczne

10,000,0 0,5

15 01 10-
Opakowan ia zawieĘące pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

,10.000,0
20

,15 
01 1 1-

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np,

azbest ), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
10,000,0 10

15 0202-

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania( np,

szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substanciami niebezpiecznvmi ( no. PCB)

10,000,0 5

16 01 07- Filtry olejowe 10.000,0 1

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 10.000,0 0,5

16 01 13- Płyny hamulcowe 10.000,0 0,5

16 01 14-
Płyny zapo bieg ające zamarzaniu zawieĘące
niebezpieczne substancje

10.000,0 0,5

16 01 21-
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01

07 do 16 01 11 
,16 01 ,13 i 160114 10.000,0 0,1

16 02 11- Zużyte uzadzenia zawieĘące freony , HCFC, HFC 10.000,0 0,5
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16 02 13-
Zużyte uządzenia zawieĘące niebezpieczne
elementy(1) inne niz wymienione w 16 02 09 do 16

0212
10.000,0 4

16 03 03-
N ieog raniczone od pady zawierające su bstancje
niebezpieczne

10.000,0 15

16 03 05-
Organiczne odpady zawieĘące substancje
niebezpieczne

10.000,0 10

16 05 06-

Chemikalia laboratoryjne i analityczne ( np. odczynniki
chemiczne ) zawierające substancje niebezpieczne, w
tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i

analitvcznvch

10.000,0 5

16 05 07-
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawieĘące substancje
niebezpieczne ( np. pzeterminowane odczynniki
chemiczne )

10.000,0 1

16 05 08-
Zużyte organiczne chemikalia zawieĘące substancje
niebezpieczne ( np, pzeterminowane odczynniki
chemiczne )

10,000,0 1

16 06 01- Baterie i akumulatory ołowiowe 10.000,0 2

16 06 02- Baterie i akumulatory niklowo- kadmowe 10.000,0 0,5

16 07 08- Odpady awieĘący ropę naftową i jej produkty 10.000,0 0,5

16 09 01- Nadmanganiany( np, nadmanganian potasowy ) 10.000,0 0,5

16 81 01- Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 10,000,0 0,5

17 05 03-
Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje
niebezpieczne (np, PCB)

10.000,0 3

17 06 05- Materiały budowlane zawieĘące azbest 10.000,0 20

18 01 06-
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieĘące
substancje niebezpieczne

10,000,0 2

18 02 06-
Chemikalia w tym odczynniki chemiczne inne niż
wymienione w 16 02 05

10.000,0 2

19 01 17-
odpady z pitrolizy odpadów zawieĘące substancje
niebezpieczne

10.000,0 0,5

B. PLAC MAGAZYNOWY/ HALA MAGAZYNOWA
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magazynowym w Mg: 115 Mg;

magazynowejw Mg: 18 Mg;

placu magazynowym w tym samym czasie: 1'l5,0 Mg;

hali wtym samym czasie: 18,0 Mg/rok;

w okresie roku na ptacu magazynowym/hali magazynowej: 100,000,0 Mg/rok;

Tabela 1. Odpady magazynowane na placu magazynowym / hali magazynowej:

Kod
odpadów)

Rodzaj odpadów

MaksymaIna masa
poszczegó!nych
rodzajów odpadów,
które mogą być
magazynowane w

Mg/rok

Maksymalna
masa
poszczególnych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
tym samym
czasie w Mq

02 01 04
Odpady z twozyw sztucznych ( z wyłączeniem
opakowań )

10.000,0 20

04 0222 Odpady z przetutorzonych włokien tekstylnych
,10,000,0

110

04 02 09
Odpady materiałow złozo( np, tkaniny impregnowane,
elastomery, plastomery 10,000,0 25

07 02 13 Odpady z twozyw sztucznych 10,000,0 110

07 02 80 Odpady z pzemysłu gumowego i produkcji gumy 10.000,0 3

15 01 02 Opakowania z twozyw sztucznych 10.000,0 110

16 01 19 Twozywa sztuczne 10.000,0 30
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Tabela 2. Odpady magazynowane na placu magazynowym / hali magazynowej:

17 0203 Twozywa sztuczne 10.000,0 20

17 0204-
Odpady drewna, szkła i twozyw sztucznych
zawieĘące lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady koleiowe)

,l0.000,0
20

191204 Twozywa sztuczne iguma 10.000,0 20

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Maksymalna masa
poszczególnych
rodzajów odpadów,
które mogą być
magazynowane w
okresie roku
Mg/rok

Maksymalna
masa
poszgzególnych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
tym samym
czasie w Mo

04 0220 Odpady z zakładowych oczyszczalni ściekow inne niz
wymienione w 04 02 19

10.000,0 5

04 0221 Odpady z niepzetwozonych włokien tekstylnych 10.000,0 5

10 13 14 Odpady betonowe iszlamy betonu 10.000,0 10

120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopow 10.000,0 1

120102 Cząstki i pyĘ żelaza oraz jego stopów 10.000,0 1

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali niezelaznych 10.000,0 30

120104 Cząstki i pyły metali nie zelaznych 10.000,0 25

,l2 
01 05 Odpady z toczenia i wygładzania twozyw sztucznych 10.000,0 20

120113 0dpady spawalnicze 10.000,0 1

120117 0dpady poszlifierskie inne niz wymienione w 1201 16 10.000,0 0,5
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12 01 21
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12

01 20
10.000,0 5

,l2 
01 99 lnne nie wymienione odpady 10.000,0 2

12 03 01- Wodne ciecze myjące 10.000,0 15

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10.000,0 3

15 01 03 Opakowania z drewna 10.000,0 5

15 01 04 Opakowania z metali 10.000,0 5

15 01 05 Opakowan ia wielomateriałowe 10.000,0 5

15 01 06 Zmieszanie Odpady opakowaniowe 10.000,0 5

15 01 07 Opakowania ze szkła 10.000,0 5

15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (

np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 0202

10.000,0 7

16 01 03 Zuzyte opony 10.000,0 3

16 01 20 Szkło 10.000,0 2

17 01 01
Odpady betonu orazgruz betonowy z rozbiórek i

remontow
10.000,0 10

17 01 03
Odpady innych materiałow ceramicznych i elementów
wyposażenia

10.000,0 5

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niż wymienione w 17 01 06

10.000,0 10

17 0202 szkło 10.000,0 1

17 03 80 Odpadowa papa 10.000,0 20
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17 04 05 żelazo istal 10.000,0 10

17 04 07 Mieszaniny metali 10.000,0 0,1

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 10.000,0 0,1

17 05 04
Gleba i ziemia , w tym kamienie , inne niz wymienione w

17 05 03
10.000,0 0,5

17 06 04
Materiały izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i

17 06 03
10,000,0 2

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontażu
inne niz wymienione w 17 09 01 , 17 09 02, 17 09 03

10.000,0 10

191201 Papier i tektura 10,000,0 10

191202 Metale żelazne 10.000,0 20

191203 Metale niezelazne 10,000,0 30

19 12 08 Tekstylia
,l0.000,0

20

19 12 121

lnne odpady (w tym zmieszane substancje i pzedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w191211

10.000,0 30

DŚ, l l 1.7244.3 .13.2020

1- odpady będące pozostałościamiz soltowania odpadów innych niż odpady komunalne,

2, Znienić punkt 1.2 ppkt 1,1, decyzji z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.ll -6233,1,'1,2016.BJ

określający rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku i tabeli w tym

punkcie nadać mu następujące brzmienie:

TabeIa 1.0dpady pzewidywane do pzetwaaan!a:

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Maksymalna masa
poszczególnych
rodzajów odpadów,
które mogą być
magazynowane w
okresie roku
Mghok

Maksymalna
masa
poszczególnych
rodzajów
odpadów, które
mogą być
magazynowane w
tym samym
czasie w Mg

07 0213 0dpady twozyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 700,0 R3, R12, R,l3
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3. Po punkcie 1.2 decy4i z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.I1-6233.1.1,2016.BJ dodać ppkt 3

określający wymagania wynikające z warunkow ochrony przeciwpozarowych instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów i nadac mu następujące

brzmienie:

W zakresie wymagań ochrony przeciwpozarowej postępowac zgodnie z wytycznymi zawańymi

w operacie przeciwpozarowym sporządzonym dnia '17 lutego 2020 r. przez żeczoznawcę ds.

zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inz. Krzysztofa Swistela i mgr Tomasza Lewandowskiego oraz

w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Gozowie Wlkp, nr 29lPPZl2020 z dnia 02 czerwca

2020 r. znak:PZ.5560,22,2020.\VlY a w szczególności obiekty i tereny, na ktorych prowadzona jest

gospodarka odpadami powinny być uzytkowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

oraz z rozwiąaniami przyjętymi w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. Nr

11lPPZl2020 z dnia 03 marca 2020 r.

ll. Zobowiązać PUE Sp. z o.o. Sp.k. ul, Małorolnych 20 A, 66-400 Gorzów Wlkp. do:

1, Gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska w tym zgodnie z ustawą z

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U, z2020r.poz,797 zezm.),,

2, Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz, U, z2020 r. poz.797

ze zm,) w zakresie działalności objętej pozwoleniem i prowadzenia działalności zgodnie z

posiadanym pozwolen iem ;

3, Utrzymywania zabezpieczenia roszczeń ustanowionego postanowieniem Marszałka Wojewodztwa

Lubuskiego z dnia 10 czenruca 2020 r. znak: DS,ll1.7244,3,13,2020 do czasu obowiązywania

zezwolenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1B marca 2016 r znak,, WSR,ll

-6233,1.1.2016.BJ ipo jego zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie

zabezpieczen ia roszczeń.

120104 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 800,0 R3, R12, R13

12 01 05 0dpady z toczenia i wygładzania twozyw sztucznych 80,0 R3, R12, R13

15 01 02 Opakowania twozyw sztucznych 2100,0 R3, R12, R13

16 01 19 Twozywa sztuczne 150,0 R3, R12, R13

17 0203 Twozywa sztuczne 60,0 R3, R12, R13

191204 Twozywa sztuczne i guma 60,0 R3, R12, R13

Łączna i!ość odpadów nie pzekroczy 3.950,0 Mghok

Strona 14 z18



DS. l l 1.7244.3 .13.2020

l!I. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp, z dnia 18 marca 2016 r znak:

WSR,||-6233,1.1.2016.BJ na zbieranie i pzetwarzanie odpadów zmienionej decyzją z dnia 18

lutego 2019 r, znak: WSR-|1.6233,1.1.201g.BJ orazdecyĄąz dnia 24 czerwca2019 r. znak: WSR

-l 1.6233. 1,3.201 9.BJ pozostają bez zmian.

UZAsADNlENlE
Pismem z dnia 28 lutego 2020 r. Paweł Schroeder Prezes Zauądu PUE Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Małorolnych 20 A, 66-400 Gorzow Wlkp. przedłożył do tut, Organu wniosek o zmianę obecnie

obowiązującej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp, z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.ll

-6233.1,1,2016.BJ na zbieranie i przetwarzanie odpadow zmienionej decyzjąz dnia 18 lutego 2019 r,

znak: WSR-I1.6233.1.1.201g,BJ oraz decyzją z dnia 24 czeruca 2019 r. znak: WSR

-l1.6233,1.3.2019.BJ w celu jej dostosowania do przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie

ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2018 poz, 1592zpóżn. zm.), ktora weszła

w zycie 5 września 2018 r,

Na podstawie przedłozonego wniosku oraz wniosku uzupełniającego z dnia 20 kwietnia 2020 r.

ustalono co następuje:

Złożony wniosekspełniawymogi określonewat.42 ust. 1w ań. 14 ust. 1ustawyzdnia2}

lipca 201B r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz,U . 2018 poz. 1592 z póżn,

Zm,),

Do wniosku dołączono operat przeciwpożarowy spoządzony dnia 17 lutego 2020 r. przez

rzeczoznawcę ds, zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inz, Krzysztofa Świstela oraz mgr Tomasza

Lewandowskiego, postanowienie Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp, Nr 11lPPZl2020 z

dnia 03 marca 2020 r. orazzaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w ań. 14 ust. 2 w/w ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie pzedłozonych dokumentow ustalono, ze dla omawianego terenu decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorej mowa w ań. 14 ust, 2 pkt 7) w/w ustawy z

dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw- nie jest wymagana,

Tut, Organ uznał,iż zmiana decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 marca 2016 r

znak: WSR,l1-6233.1,1.2016,BJ na zbieranie i pzetwarzanie nie jest zmianą istotną poniewaz

przedmiotem zmiany przedmiotowej decyzji jest jedynie jej dostosowanie do obecnie obowiązujących

przepisow poprzez wskazanie dodatkowych informacji wymaganych przepisami w/w ustawy zdnia20

lipca 2018 r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw, a nie mających wpływu na
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Itl. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 marca 2016 r znak:

WSR.l1-6233,1.1.2016.BJ na zbieranie i pzetwarzanie odpadów zmienionej decyzją z dnia 1B

lutego 2019 r, znak: WSR-|1.6233.1.1.201g.BJ orazdecyzjąz dnia 24 czerwca 2019 r. znak: WSR

-l 1,6233. 1,3.201 9.BJ pozostają bez zmian.

UZASADNIENlE
Pismem z dnia 28 lutego 2020 r, Paweł Schroeder Prezes Zarządu PUE Sp. z o.o. Sp,k,

ul. Małorolnych 20 A, 66-400 Gorzow Wlkp, przedłozył do tut, Organu wniosek o zmianę obecnie

obowiązującej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 marca 2016 r znak: WSR.ll

-6233.1,1.2016.BJ na zbieranie i przetwarzanie odpadow zmienionej decyzjąz dnia 18 lutego 2019 r.

znak,, WSR-I|.6233.1,1.201g.BJ oraz decyzją z dnia 24 czeruca 2019 r. znak: WSR

-l1,6233.1.3.2019.BJ w celu jej dostosowania do przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie

ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw ( Dz.U.2018 poz. 1592zpóżn. zm.), ktora weszła

w życie 5 września 2018 r.

Na podstawie przedłozonego wniosku oraz wniosku uzupełniającego z dnia 20 kwietnia 2020 r.

ustalono co następuje:

Złożony wniosek spełnia wymogi określone w at,42 ust. 1 w arL 14 ust. 1 ustawy zdnial)
lipca 2018 r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018poz.1592zpóżn.

Zm,).

Do wniosku dołączono operat przeciwpozarowy spoządzony dnia 17 lutego 2020 r, przez

żeczoznawcę ds, zabezpieczeń przeciwpozarowych mgr inz, Krzysztofa Swistela oraz mgr Tomasza

Lewandowskiego, postanowienie Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp, Nr 11lPPZl2020 z

dnia 03 marca 2020 r. orazzaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art, 14 ust. 2 w/w ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

Na podstawie przedłozonych dokumentow ustalono, ze dla omawianego terenu decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorej mowa w ań. 14 ust, 2 pkt 7) w/w ustawy z

dnia 20 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw- nie jest wymagana,

Tut. Organ uznał,iż zmiana decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 marca 2016 r

znak: WSR,l1-6233.1,1.20,16.BJ na zbieranie i przetwarzanie nie jest zmianą istotną ponieważ

przedmiotem zmiany przedmiotowej decyzji jest jedynie jej dostosowanie do obecnie obowiązujących

przepisow poprzez wskazanie dodatkowych informacji wymaganych przepisami w/w ustawy zdnia20

lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw, a nie mających wpływu na
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zmianę miejsc magazynowania odpadów, dlatego odstąpiono od zastosowania pzepisów określonych

w ań. 41a ust.1 w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach.

Zgodnie z ań. 41 ust. 6a w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach Organ właściwy

wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu

opinii wojta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia

zbierania odpadów lub przetwarzania odpadow,

Ponadto zgodnie zań.41a ust.la w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zezwolenie

na zbieranie odpadow, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwazanie

odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadow są wydawane po przeprowadzeniu

pzez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Strazy Pożarnej kontroli instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadow, w ktorych ma być prowadzone

pzetwazanie odpadów lub zbieranie odpadow, w zakresie spełniania wymagań określonych

w przepisach dotyczących ochrony pzeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony

pzeciwpozarowej, o ktorych mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpozarowym oraz

w postanowieniu Komendanta Miejskiego ( Powiatowego) PSP,

Mając na uwadze powyzsze, tut. Organ zwrocił się z wnioskiem z dnia 10 marca 2020 r. do

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp, o wydane opiniiw przedmiotowejsprawie.

Jednocześnie wnioskiem z dnia 10 marca 2020 r, Tut, Organ zwrocił się z wnioskiem do

Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp, o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadow, w ktorych ma być prowadzone

pzetwarzanie odpadow lub zbieranie odpadow, w zakresie spełniania wymagań określonych

w pzepisach dotyczących ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony

pzeciwpozarowej, o ktorych mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpozarowym oraz

w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Postanowieniem z dnia 05 mĄa 2020 r. znak: WSR-I1,6234.2.2020.BJ Prezydent Miasta

Gorzowa Wlkp. postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek w przedmiotowej sprawie,

Postanowieniem nr 29lPPZl2020 z dnia 02 czenruca 2020 r. znak:PZ,5560.22,2020,1VlY

Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp, wydał postanowienie w przedmiotowej sprawie i stwierdził

spełnianie wymagań określonych w przepisach przeciwpozarowych a także z warunkami zawańymi w

operacie pzeciwpozarowym załączonym do wniosku oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego

PSP w Gorzowie Wlkp. Nr 11lPPZl2020 z dnia 03 marca 2020 r,
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Ponadto, posiadacz odpadow ustanowił zabezpieczenie roszczeń o ktorym mowa w ań. 48a

ust. 1 w/w ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zgodnie z postanowieniem Marszałka

Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 10 czenruca 2020 r. znak: DS.ll1.7244.3.13.2020 - w formie depozytu,

Tut. Organ ustalił, ze nie zachodzą przesłanki do odmowy zezwolenia na podstawie ań. 46

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U, 2020 poz,797 ze zm.).

Mając na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji,

PoUczENlE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka

Wojewodztwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać

w dwoch egzemplazach.

Zgodnie z at, 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Zgodnie z ań. 130 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega

wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeźeli jest zgodna z ządaniem wszystkich

stron lub jezeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jednocześnie poucza się, ze zgodnie z art. 136 § 1 ustawy - Kodeks postępowania

administracyjnego organ odwoławczy moze przeprowadzić na ządanie strony lub z uzędu dodatkowe

postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecic przeprowadzenie tego

postępowania organowi, ktory wydał decyzję,

Zgodnie z § 2 ań. 136 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnegojezeli decyzja została

wydana z naruszeniem przepisow postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny

wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawańy w odwołaniu, organ

odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia

sprawy. Jezeli pzyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić

przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, ktory wydałdecyzję.

Zgodnie z § 3 ań. 136 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego przepis ww. § 2

stosuje się takze w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie

przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia

sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im
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zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy postępowania

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione,

Otrzvmuia:
1, Uząd Miejski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gozów Wlkp.;

(^PUE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Małorolnych 20 A, 66-400 Gozów Wlkp.;

3, Wojewódzki lnspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231Zielona Góra;

4. 2xala.
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