ZYDENT MIASTA CHEt.r-/:
22-100 Chełm
u! lubelska 65

) *t

Chełm, dniao fstycznia 2016 r.

OŚ.6233.1.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 kpa, oraz art. 41 ust. 2 ust. 3 pkt. 2, art. 42 ust. 1, art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
poz. 1923), w oparciu o wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 22-100 Chełm ul.
ks. Piotra Skargi 11 z dnia 7 stycznia 2016 r. uzupełniony pismem z dnia 13 stycznia 2016 r.
orzekam
I.

Zezwolić Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 22-100 Chełm ul. ks. Piotra
Skargi 11 (NIP 563-22-08-163, Regon 060019330) na zbieranie na działce nr 11/2
w obrębie 16 położonej w Chełmie przy ul. ks. Piotra Skargi 11 poniższych odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne :

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadów niebezpiecznych

1

16 02 11

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

2

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

3

16 02 15

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych
urządzeń

4

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

5

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

6

16 06 03

Baterie zawierające rtęć

7

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

8

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

9

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie

10

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne

1

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

2

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

3

16 06 04

baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

4

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

5

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

6

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21,20 01 23, 20 01 35

elementy

inne

niż

- przy zachowaniu poniższych warunków:
1. Zbierane odpady magazynować w wyznaczonych miejscach czasowego magazynowania,
w Punkcie zbiórki w Chełmie przy ul. ks. Piotra Skargi 11.
2. Czasowe
magazynowanie
odpadów
prowadzić
w
sposób
uniemożliwiający
zanieczyszczenie środowiska.
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3. Nie przekraczać koniecznego czasu tymczasowego magazynowania odpadów.
4. Zebrane odpady przekazywać odbiorcom, którzy posiadają stosowne decyzje organów
właściwych ze względu na miejsca przetwarzania tych odpadów.
5. Prowadzić określoną prawem ewidencję zbieranych i przekazywanych do przetwarzania
odpadów.
II. Zezwolenie wydaje się na czas określony - od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2026 r.
III. W przypadku gdy zbierający odpady naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, bądź
nie przestrzegane będą warunki określone w zezwoleniu, nastąpi jego cofnięcie bez
odszkodowania.
IV. Uchylić na wniosek strony z dnia 7 stycznia 2016 r. uzupełniony pismem z dnia 13 stycznia
2016 r. punkt I a i I b zezwolenia z dnia 3 kwietnia 2006 r. znak OŚ 7660/17/05 w części dot.
zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przy ul. ks. Piotra Skargi 11
w Chełmie - z dniem 31 stycznia 2016 r.
Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 22-100 Chełm ul. ks. Piotra Skargi 11
wystąpiło z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2016 r. uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2016 r.
o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce
11/2 w obrębie 16 położonej w Chełmie przy ul. ks. Piotra Skargi 11.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że Punkt zbierania odpadów zorganizowany jest w formie
ogrodzonego, zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych boksu, wyposażonego
w wydzielone segmenty do gromadzenia różnych grup sprzętu w sposób selektywny. Zebrane odpady
sprzętu elektrycznego i elektronicznego transportowane są do Zakładu Przetwarzania Odpadów
Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu gdzie następuje ich ważenie i dalsze
magazynowanie do czasu zgromadzenia ilości odpowiedniej do transportu do jednostek zajmujących
się ich przetwarzaniem.
Ponadto uchylono na wniosek strony z dnia 7 stycznia 2016 uzupełniony pismem z dnia 13
stycznia 2016 r. punkt I a i I b zezwolenia z dnia 3 kwietnia 2006 r. znak OŚ 7660/17/05 w części dot.
zbierania na powyższej działce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Pozostałe warunki zezwolenia z dnia 3 kwietnia 2006 r. znak OŚ 7660/17/05 dotyczące transportu
odpadów pozostają bez zmian.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Powyższą decyzję wydano na czas określony tj. od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2026 r.
przy czym zezwolenie w przypadku naruszania przez jednostkę obowiązujących przepisów bądź
określonych w decyzji warunków może być cofnięte.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty
doręczenia.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie ul. ks. P. Skargi 11,
2. Urząd Marszałkowski Dep. Rolnictwa i Środowiska w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3,
3. WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Chełmie ul. Jagiellońska 64,
4. a/a
Zgodnie z pkt. 43c.a części III załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 783 z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową w wys. 616,00 zł
(słownie: sześćset szesnaście złotych)
-wpłata na konto UM Chełma dnia 7 stycznia 2016 r.
Krystyna Achler - podinspektor
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