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!04 ustawy z dnia 14 czewca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz. U' 220I3r.,po2,267), art.4l ust. 2 i 3 pkt 2), art.42 ust, L i art.43 ust. l ustawy zdnia1.4 grudnia2012
roku o odpadach (Dz. U. z 20L3 r,, poz. 21 z p6Ln. zm.) oraz g1 rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wtzeinia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 1 L2, poz. 1206) po rozpatrzeniu wniosku pana
tr ukasza Jawroskiego prowadz4cego dzialalno5i gospodarcz4 pod firmq P"W. ANDA tr ukasz Jaworski
w Bloniu, adres: ul. Lqki 58. 05-870 Blonie o wydanie zezwolenia na zbieranie odpad6w w Swiqcicach rra dz.
Na podstawie art.

m

ew"1,2912

ORZEKAM
I.

Udzielam Panu tr-ukaszowi Jaworskiemu prowadzqcemu dzialalno$d gospodarcz4 pod firm4 p.W. AIIDA
Lukasz Jaworski w Bloniu, adres: ul- T-qki 58, 05-870 Bionie , NIp: S2g-I54-04-7b, nBCOil: 015164661
zezwolenia na zbieranie odpad6w w Swigcicach na dz. nr ew, l2g/z iolcre$lam;

LP.
1

Tabela nr

Kod

Rodzaj odpadu

odpadu
03 03 08

;L.

07 02 13

odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
I Odpady tworzyw sztucznych

3.

15 01 01

plpakowanla z papieru i tektury

A

75 01,02

I,

t^
I

upaKowanla ztwotzyw sztucznych

5.

is

01 03

I

upaKowanla z drewna

6.

i5 01 05

I

Upakowania wielomaterialowe

7.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

8.

1s 01 07

Opakowania ze

9.

15 01 09

Opakowania z tekstyli6w

i0"

16

11

16 01 20

01 19

17 02

17

0r

0202

.

Tworzywa sztuczne

Szklo

-

urewno
Szklo

14.

L7 02 03

Tworzywa sztuczne

15.

20 01 01

Papieritektura

16.

20 07 02

Szklo

"l

20 Q1.39

rworzywa

'7

'

szkla

%

12,

1

I

-__

-

Sztuczne

I
I
|

-

I

I
I

I.2, 9?naczenie miejsca zbierania
Miejsce zbierania odpad6w

-

-

swigcice, ul. poznariska 690 - dz. nr ew. rz9/Z

n

I.3. Miejsce i sposSb magazynowania oraz rodzaj magazyngwanych odp4d6w
Tabela nr 2

LP.

Kod
odpadu

Sposdb.

'

magazynowania

Miejsce

.

yagzynowania
w Swipcicach - dz. nr
ew.129/2

big-bagi, luzem lub w postaci
07 02 L3, L5 0L 02,1.5 01 0s,

I

16 01 19.

t7 0203.2AU39

03 03 08, L5 0101,20 01 01

2.

0103. 17 0201
07, 160120,17 0202,

15
4

15 01

20 0L 02
15 01 06, 15 01 09

5

zbelowanei
kontenery, big-bagi, w postaci
zbelowanej lub luzem (w przypadku
odpad6w o du2ych sabarvtach)
bie-basi lub w postaci zbelowanei
kontenery lub w postaci zbelowanej
zabezpieczone przed opadami

atmosfervcznvmi
kontenerv lub w boksach
poiemniki
pojemniki, kontenery lub w boksach
big-bagi, luzem lub w postaci
zbelowanei
kontenery, big-bagi, w postaci
zbelowanei

hala magazynowa

szczelny utwardzony plac
hala magazvnowa
szczelny u twardzony plac
szczelnv utwardzonv olac
hala magazvnowa
szczelny utwardzonv olac
hala magazynowa
szczelny utwardzony plac

i.4. 9pis metody zbierania odnad6w

zlieranie poszczegdlnych rodzaj6w odpad6w obejmuje nastgpuj4ce czynnosci:
a) dla odpad6w tworzyw sztucznych, pfpieru i tekiury, opakowari wielomaterialowych, zmieszanych
91"\911fi itekstvli6w (03 03 08, 07 02 13,15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 16 01
19, 17 02 03,20 01 01", 20 01 3g):
- przyjgcie, wazenie i rozladunek odpaddw
* chwilowe zloLenie na utwardzonym szczelnym placu lub hali
- belowanie odpaddw w maszynach do belowania lub pr4ygotowanie odpad6w do wla6ciwego

..

magazynowania

magazynowanieodpad6w
zaladunek odpad6w do Srodk6w transportu;

b) dla odpaddw z drewna i ze szkla(15 01 03, 17 a2
przyjpcie, wazenie i rozladunek odpad6w

*
-

II'

0!,

L5 01 07, 16 0L 20,

!7 0.2 02,20

0t

02):

magazynowanie odpad6w
zaladunek odpad6w do $rodk6w transporfu.

Niniejsze zezwolenie wydaje sig na czas okreSlony
d. do dnia 10 lutego Z0Z4 roku.

UZASADNIENIE
Pan tr'ukasz Jaworski prowadz4cy dzialalnosi gospodarcz4 pod
firmQ p.w. ANDA l-ukasz Jaworski
w Bloniu, .adres: ul' Lqki 58, 05-870 Blonie,
z
dnia 23.01.20L4r. wyst4pil do Starosty
warszawskiego Zachodniego o wydanie zezwolenia na
zbieranie
S*i[.i.urr, na dzialce nr ew.
12912.

**ortir*

"Jp.oo*

*

stosownie do art' 41 ust. 2 i 3 pkt 2) ustawyz dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach(Dz. u. z2013r.,poz.
poan' zm') organem wlasciyym do wydania przedmiotowego
zezwolenia na zbieranie odpad6w jest
Starosta Warszawski Zachodni.
PrzedloZone materialy spelniaj4 wymagania okreslone
w art. 42 ust. L i 4 ustaw y o odpadach dla
wniosku tl wydanie zezwolenia nu zbietuni* odpadtiw. Z
informacji przedstawionych we wniosku wynika.

2r z

ze

I
t

wnioskodawca posiada $rodki techniczne i organizacyjne do naleZytego wykonywania dzialalnoSci w zakresre
zbierania odpaddw.

Bior4c pod uwagE, 2e zarnierzony spos6b gospodarki odpadami nig ndrusza warunk6w wynikajEcych
zafi. 46 usr. l" usrawy o odpadach orzeczono jak w sentertcji, Czas obowi4zywania decyzji oke6lono
uwzglEdniaj4c zapis art.44 w/w ustawy.

Od decyzji niniejszej slu:{ prawo wnies
Zachodniego do Samorz4dowego Kolegium
od datyjej dorqczenia.

Warszawskiego

w terminie 14 dni

Otnzvmuie:

[IP"r

na Szulc

l,rt*sz Jaworski

Wydzialu

pr ow adzqcy dziatalnoS 6 gosp odarcz q p a d firmq
P.W. ANDA tr-ukasz Jaworski

2.

Rohlclur I l-:tnlctwa

ul. Lqki 58, 05-870 Blonie
ala

Do wiadomo$ci:

1. Burmistrz O2arowa Mazowieckiego
ul" Kolejowa 2, 05-850 O2ar6w Mazowiecki

2. Marszzlek Wojew6dztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloh ska 26,

03 -7

19 Warszawa

3. Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Bartycka l.l"0a, 00-7L6 Warszawa
fufer:'!utci!
Qe staw

ienie wybr anych wymagafi wyni kaj qcych z

ob ow iqzuj qcych

przep

is

6w)

odpad6w jest obowi4zany do prowadzenia ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z przyjptym katalogiem odpad6w
(art. 66 ust.l. ustawy o odpadach),

1. Posiadacz

2.

Prowadz4cy dzialalno$i w zakresie zbierania odpad6w jest obowi43arry sporz4dzid na formularzu roczne sprawozcianie
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Roczne sprawozdania naleiy przekaza6 w odpowiednim terminie
marszalkowi wojew6dztwa wla{ciwemu ze wzglEdu na miejsce zbierania odpad6w (art. 75 ust. I pkt 2 i art. 76 ustawy o odpadach\.

3. Zezwolenie na zbieranie wygasa;
a) po uptywie czasu, najaki zostalo wydane;

b) jazeli podmiot objgty zezwoleniem zaprzestal dzialalnoSci objgtej zezwoleniem lub z innych powod6w zezwolenie stalo

sig

bezprzedmiotowe;
c) jezeli podmiot objEty zezwoleniem nie rozpocz$ dzialalno5ci objgtej zezwoleniem w terminie 2 lat od dni4 w kt6rym zezwolenie

,):?iHf""atfff3iirr
4.

r."*o,"niem nie prowadzil dzialalnosci objstej zezwoleniem

przez 2 lata (art. 48 ustawy o odpadach).

Niniejsza decyzja nie zwalnia posiadacza odpad6w prowadz4cego zbieranie odpad6w z obowiqpku uzyskania pozwolenia
na uZytkowanie obiektu lub zgloszenia zmiany sposobu uZytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci w rozumieniu ustawy
z dniaT lipca 1994 roku- Prawo budowlane, je2eli s4wymagane.

Uiszczono naleznq oplate skarbowq

