s'['.{ROST'A
IVARSZAWSKI iLACffiOSN[
z siedzib4
w O2srcwie fillazowieckim

O2w6w Mazowiecki. dnia 12 kwietnia 2010 roku

o5.7649-4tto

DECYZJA
Na podstawie art. L04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000r., Nr 98, poz,1a71" zpbin, zm.), aft.28 ust. i. do 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 20AL r. o odpadach (Dz. U. 2 2007 r. Nr 39, poz. 25l z p6Ln. zm.) i g 1
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia27 wze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. Nr 112, poz. nAq po rozpatrzeniu wniosku Pana N-ukasza Jaworskiego
prowadz4cego dzialalno3d gospodarczqpod firm4 P.W. ANDA l-ukasz Jaworski z siedzib4
w Bloniu przy ul. Lqki 58 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpad6w w Plochocinie przy
ul. Dlugiej 1 dz" ew. nr 808/6 orazfiatransport odpad6w

ORZEKAM
L Udzielam Panu tr-ukaszowi Jaworskiemu prowadz4c emu dziahalno$d gospo darczqpod firm4

P.W. ANDA tr ukasz Jaworski z siedzibqw Bloniu przy ul. L4ki 58 zezwolenia na zbieranie
odpad6w w Plochocinie przy ul. Dlugiej 1 dz. ew. nr 808/6 oraz na transport odpad6w
i okre$lam:
I.1.., B.o-dzaje

odpad6w, kt6re mogq byd transportowane

Lp.

Kod

1.

020t04

Odpady tworzyw sztucznych (z vrylqczeniem opakowari)

)

03 03 08

Odpady z sortowania papieru

3.

07

02t3

Odpady tworzyw sztucznych

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

5

L5 01.02

Opakowania z tw

6.

15 01 03

Opakowania z drewna

-

15 01 04

Opakowania z metali

8.

15 01 05

Opakowania wielomaterialowe

o

15 01 06

Tmieszane odpady opakowaniowe

10.

15 01 09

Opakowania z tekstyli6w

11"

1.60t L7

Metale Zelazne

L2.

16 01 18

Metale niehelazne

13.

16 01 19

Tworzvwa sztaczrrc

L4,

1.60L20

Szklo

15.

L7 0203

Tworzywa sztuczne

L6,

17

a40r

Mied2, br4z, mosi4dz

an
LI.

17

0402

Aluminium

18.

17 04 03

O16w

19.

L7 A4 04

Cynk

20.

L7 04 A5

Zelazo

zt.

t7 04 06

Cyna

Rodzaj odpadu

odpadu

istal

i tektury przeznaczone do recyklingu

orzry sztucznych

22.

I7 04 07

Mieszaninv metali

23.

L912AL

Papier

L+.

Metale helazne

27.

L91202
t9 t203
L9 L204
191205

28,

20 01 01

Papier i tektura

29"

20 01.02

Szklo

30.

20

31.

2001 40

25.
26"

0t 39

i tektura

Metale nie2elazne

Tworzvwa sztuczne i guma
Szklo

Tworzywa sztuczne
Metale

I.2. Qznacze{rie obs?aru prowadzenia dzialalpoSci
Obszar transportu odpad6w - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I.3. Spos6b i Srpiki transportu qdpadow
Transport odpad6w powinien odbywad sig przy uzyciu samochod6w przystosowanych
do transportu odpad6w wymienionych w ppkt I.1 w spos6b uniemozliwiaj4cy icli
negatywne oddzialywanie na Srodowisko i zdrowie ludzi"
I.

4. Rodzqi e odpad6w. kt6rg-msga. byizbierane
Rodzaj odpadu

1.

Kod
odpadu
02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wylqczeniem opakowari)

2"

03 03 08

Odpady z sortowania papieru

07 a2L3

Odpady tworzyw sztucznych

4.

15 01.01

Opakowania z papieru

5"

15 01 02

Opakowania z

6,

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania zmetali

B.

15 0L 05

Opakowania wielomaterialowe

9.

15 01 06

Zmieszane o dpady

10.

15 01 09

Opakowania z tekstyli6w

11.

T6OL L7

Metale Zelazne

LZ,

16

4a
lJ.

16 01 19

Tworzyvqa sztuczne

L4,

L6 0L20

Szklo

15.

17 A2A3

T**ry*" *t""r*

16.

17 04 01

Mied2, brq,z, mosi4dz

L7,

L7 04 02

Aluminium

18.

L7

0403

O16w

19.

L7 04 04

Cynk

Lp.

01 18

i tektury

i tektury

tworzry sztucznych

op

Metale nieZelazne

akowaniowe

przeznaczone do recyklingu

,'ry;'r

'

i

Mieszaniny metali
Papier i tektura

Tworzpva sztuczne

Miejsce zbierania odpad6w

-

ploehocin, ul. Dlug a 7, da.ew.
nr g0g16

a' Miejsce magazynowania odpad6w - wiata magazynow
w Plochocinie przy ul. Dtugiej I, dz. nr ew. 808/6.

a

oraz utwardzony plac

b. Odpady powinny by6 magazynowane selektywnie

w pojemnikach lub kontenerach
przystosowanych do gromadzenia zbieranych odpid6w lub
luzem w postaci

zbelowanej"
Dalsza gospodarka odpadami obejmuj4ca odzysk lub unieszkodliwianie
powinna
byc zlecana innemu posiadaczowi,- kt6ry uzyskar stosowne zezwolenie
na prowadzenie dzialalno6ci w zakresie gospodarki odpadami
chyba, ze dzialalna11
taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Niniejsze zezv'roletie wydaje

siE na czas

okreslony tj. do dnia 11 kwietnia 2020 roku,

AZASADNIETIIE
Pan tr-ukasz Jaworski prowadz4cy dzialalnoSd gospodarczqpod firmq p.W.
ANDA
ukasz Jaworski z siedzib4 w Bloniu przy ul. Laki 58 ivnioskiem z drtta
24 marca 2010 roku
wyst4pit do Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydanie zezwolenia na zbieranie
odpad6w w Plochocinie przy ul. Dlugiej 1 dz. ew.
SOAIO oraznarransport odpad6w.

tr

*

Stosownie do art. 28 ust, 2 i ust. 3 ustawy

z dnia27 kwietnia2A0L r. o odpadacLt (Dz.U,
organem wlaSciwym do wydania zezwolenia
na zbieranie i transport odpad6w jest starosta warszawski Zachodni
Przedlozone materialy spehiaj4 wymagania okre$lone w art. 2g ust. 4 ustawy
o odpadach dla wniosku o wydanie zezwoleiia na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie
zbiennia i transporfu odpad6w. Wnioskodawca o$wiadczyl, Le posiada Srodki techniczne
i otganizacyjne do naleZytego wykonywania dzialalnodci w zakresie transporfu i zbierania
odpaddw. Zgodnie
miejscowym planem zagospodarowania przestrzenn.gb g*i"y ozarorv
_z
Mazowiecki dla obszaru Plochocin - SwiEcice - Oharzew Golaszew zatwiirdzonego
Uchwaiq Nr 258/08 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2008 r. opublikowan4 w Dzienniku
Urzqdowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 177, poz. 34L0 ; dnta 23 iipca 2009 rokrr.
dzialka ew, nr 808/6 znajduje sig na terenach zabudowy uslugowej, obiekt6w produkc'jn-vch.
sklad6w i magazyn6w (U/?).
22407 r.,

Nr 39, poz.25t zp6in.zm.)

powy2sze pod uwagg udzielono Fanu tr ukaszowi Jaworskiemu
prowadz4cemu
gospodarczq pod firmq P.w. ANDA Lukasz Jaworski zez-,tvolenia
na zbieranie
i transport odpad6w.

- . - fior4c
dzialalnoSi

Termin wazno$ci niniejszej decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem strony.

Od decyzji niniejszej slu2y prawo wniesienia odwolania za poSrednictwem Starosty
Warszawskiego Zachodniego do Samorzqdo
ium OdwoNawczego w Warszawie,
ul. Kielecka44,w terminie L4 dni od datv i

z up"

Krys
Nacz

Otrzvmuie:
tr ukaszJaworski
prowadzqcy dzialalnoit gospodarczq pod
firmq
P.W. ANDA tr ukasz Jaworski
ul. tr 4ki 58, 05-870 Blonie

'lrhfoft,/ grddow

@

2.

ala

Do wiadomo$ci:

.

Burmistrz QiarcwaMazowieckieso
ul. Kolejowa 2,05-t50 Oiar6w lfrazowiecki
2. Marczalek Woj ew6d ztvt a Mazowieckie so
ul. Jagiellori ska 26, 03 -7 Lg Warszawa
3. Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Bartycka 1L0a,00-7L6 Warszawa
1

Informac"iq
I. Posiadacz odpad6w jest- obowiqzany do prowadzenia ich ilo$ciowej jakosciowej
ewidencji zgodnie
przyie@ katalogiem odpad6w i listq odpad6w niebezpiecznych (art, s6 ust.i ustawy o'odpadachi.
2. Posiadacz odpad6w prowadzqcy ewidencjg odpad6w jest obowigany
sporz4dzii na formul arzr zbiorczym
zestawienie danych o rodzajach i ilosci odpad6w oraz o sposobach gospodarowania
nimi. Zbiorcze zestawienie
danych nalezy przekazat w odpowiednim terminie marizalkowi ivojewodztwa wlasciwemu
ze wzglgdu na
miejsce zbierania odpad6w (art. 37 ust.l" i ust. 3 ustawy o odpadach).
3. Prowadz4cy dzialalno6d w zakesie transportu odpad6wjesi obowi4zany dostarczyi
te odpady do posiadacza,
kt6ry zostal mu wskazany przezzlecajqcego uslugg (art,25 ust. 5 ustawy o odpadich).
+. Niniejsza decyzja nie zwalnia posiadacza odpadSw prowadz4cego dzialalno(6
w zakresie zbierania odpad6w
z_obowi4zku uzyskania_pozwolenia na u2ytkowanie obiektu hlb zgloszenia zmiany sposobu uirytkowania
obiektu budowlanego lub jego czg$ci w rozumieniu ustawy z dniaT lif,cat994 rol<v- prawo budowiane, jezeli

i

:

s4 wymagane.

U

iszczono naleznq oplatq skarbowq

w wysokosc t

........4A8...,...

w&wfrtr]fldilfjfuM"*")

