
l)rczl'dent Miasta
I):1brurvv Gtirniczcj

rvo^j. Sl4skie

wos.6233 .1.3.2019.MM

D4brou'a G6micza I3" I 1 .2019 r

DIICYZJA

Na poclstarvie art. 1 04 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Koclek.y po,stgltotruuiu
utlntini.s'tt'uc"1,f nego (t.j.: Dz" U"2018 r. poz. 20962e zm.), art.41 ust 1. r-rst.2. r-rst. 3 pkt 2 ustar,r,r'

z. clnia 14 grr-rdnia 2012 r. o otlpodach (Dz. U. 22019 r..pot.701 ze zrn.). w wyniku rozpatrzcnia
rvtriosliu sp(rlki EUI{OMIII' Pl, sp. z o.o. z siedzibq w Dqbrowie G6rnicze.i przy ul. Chcnricznc'j (r

rr rr'\'clanie zczwolenia na przetwarzanic odpad6w

orzekunt
l. Lczwolii sp6lce EUIfOME'1" I'L sp. z o.o. z sicdzib4 rv Drlbrorvie Grirniczc.i I)rz\

ul. (lhernicznej 6 (NIl': 7010132377) na przctlvarzanie odp:rd6w innych ni2 nicbczpicczrrc
lr' llroccsic odzyshu Itl2 na tcrcnie zlokalizorvanym w D4brorvie G6rniczc.j pr7.\'
ul. Clrcmicznaj 6 - z zachowaniem nastqpuj4cych warunkow:

l. llodzaj i masa odpad6lv dopuszczonych do przctrvorzcnia i porvsta.j4cl clr
rv rvl,nil<u przetwarzania rv ol<resie roku:

l'--_i Kod 
I llodz:r.i otlpatlu luasa otl;rratltiu

Odpacfi'z flotac zbogacaltia lucl nrctal laznych
l" 0l 03 til L/uPiro,\' z I lorauyJrl(jBo wzoogacitnla Iucl nt(jtalI nte/.ctLttt

inuc niz rvl,rnanioue lv 0l 03 80
I0(

?,-
J.

2t) 0l Oclpady zloczenia i pilorvania Zelaz.a oraz icso sto -- r oa(

21) 99 Iune uiewynrienione od I 0(x

4 50 04 Opakowania z nretali 50(

5 60 t8 Metale nie2elazne 5(

6.

i
16 03 0.1

Nieorganiczne odpady inne niz wl,rnicnione lv l6 03 03. l6 03
80

I (x)

r7 04 0t Mied2, brqz. mosiEdz _____ 5(

_____ 5(

l2 (x
8 t7 01 02 Alun-riniunt
() 17 0,t 05 7.eltrzl-t i slal

"!-o-. t7 {14 07 Mieszaniny rnctali 5q1

Zelazlr

Odpady n iezelazn

Metalc
14.

[.ucztra tnasa odpadrlw dopr,rszczonych do przetworzcnia w okrcsic roku nic przcliroczr
22 000,00 Mg.

ll_-
12.

t3.

Od

)"00

)"00

).(x)

).(x)

).00

).00

fiii"iii"
rolil
5 000.00

ttliiti.0it
)00.00

00ir.0rr

l,rr.
Kod

odnarlu
Itodzaj odpadu

aiaccgo rv wynihu przetrvarzania
Masl otl;r

lMeirt
I 19 l0 0l Odpady zelaza i stali
;-

_:.:-___
19 l0 02 Odpady rnetali niezelaznych I

-).
.t.

19 t2ll2 Metale'Zelante l5 (

19 12 03 Metale niezelazne I

l9 l2 03 | Metale niezelazne
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2. Mic.jsce prorvadzcnia przctrvarzania odpadtirv:

I)zialalnoSc zwi1z,ana z przctwarzanicm odpad6w prou,adzona bqdzic \'v I)4brorvic
(itirniczc.j pruy r-rl. Chcmiczncj 6. na dzialkach o nr ovid. 2731" 2732
li.nr. (r obrgb Z4bkorvicc - na tercnie. do kt6rcgo Wnioskodawca posiada tytr,rl prawn)."

3. I)opuszczonc mctody przchvarzania odpad6rv, zc rvskaz:rnicm proccsu
p rzctrv a rz:rn ia:

W z.aldadzic IIUI{OMET PI- sp. z o.o. odpady poddawanc t',qdq przctu'arznniu
rv proccsie odzysku I{12: Wymiana odpad6rv lv cclu poddania ich l<t6rcmul<oluiclr
z proccs6rv rvvmicnionych rv pozyc.ii Rl-ltll (zgodnie zzalqcznikicrn nr I do ustar,r,)'z cluia
l.1 qrlrclnia 2012 r. o odpudach).

J. Opis proccsu tcchnologiczncgo z podanicm roczne.i mocy przcrobon,c.i instalac.ii:

Odpadl' przvwozonc na tcrcn zakladu bqd4 wstqpnie kwalitlkowarrc. sprarvclzanc pocl

\vzglQclcrr skazcnia promicniotworczcgo (brarnka dozymctryczna.). walonc. kr,valilll<orvarrc
potl kqtcnr kolcjnych proccs6w przcrobowych (w szczcg6lnoSci pod kEtcni nrctod ciqcia).
bacianc analizatorem skladu chcmiczncgo metali i stop6rv.
Nastgpnic odpacly o wymiarach nicwsadowych (przckracz,a.i4cych dopr"rszczalnc roznrian,
okrcSlottc przcz oclbiclrcciw) bqd4 poddawane co najrnnicj .jednemu z nastqpujqcych proccsrirv
przclwarzania:

- cigciu mcchaniczncmu z wykorzystaniem urzqdzcnia stac.ionarncgo, lz.w" noz\rc
krokoclvl (dot. odpad6w cllugich o nicwiclkim przckro.ju np. rlrry. prQty, taSmy i1p.)

- cigciu plazm4 - dot. odpad6w ponadgabarytowych (blachy grubc. obudowy, korpusf itp.).
ktriry'ch prz,ctwarzanie mcchanicznc nic bqdzie rno2lilvc.
Statron'isko do cigcia plazrn4 obcimorvai bqdzie agrcgat do cigcia plazmor.r,cgo \y1'Lt'/'/.c

sprq2arkq powictrza oraz kontencr stalowy dla zabczpicczcnia tcgo stanowisl<a. Wvnriar
l<or-rtcncra to ok. 6x2.4x2.4 nt.

* ciqciu gllzowemu - dot. oclpad6w (gl6wnie zc stali niskostopowycl-r). kt6rych cic')ar ctrat.
gabarl'ty nic pozwalaj4 na poddar-ric ich dalszyn'r opcracjom tccl,rTologicznynt (konslrurl<c-ic.

liratou,nicc itp").
Stanowisko do cigcia gazowcgo obcfmorvai bqdzie: kosz zaclaszony na butlc r,vraz z
btttlanri (8 sztr"rk). sto.jak na butlc prze.iezdny, 2 komplety wQzy, zcstaw palnikrirv.
rcclttlitor<irv. oslouy zabczpiccz.ajqcc oraz korrplct Srodkirw ochrony osobiste-j.

prasorvaniu zlomu oraz plczkorvaniu matcriakirv sypl<ich - dot. odpadow o r(lznc-j
postaci. jak np. odpady blachy stalorvc.i, odpady stalowc przcstrzcnnc rlicszczrlcc :ig \\'
koutorzc prasy. r,vi6ry, substanc-ic sypkic itp. Operacje wykor-rywanc bqdq za polnocil
paczkarki do zlomu

l'ak lrrzctrvorzone odpady ,uvysylane b9d4 do odbiorcciw. Zaladunek i rozladune k oclpacirin,

bcdzic prolvadzony z wykorzystaniem w6zka widlowcgo lub urzqdzenia lypu zlrrA\\'.
n,vposaZoncgo w chwytak.

lloc':nu ntuk.y.ttntulna ntoc l'srzeroboy,u instalacji wynosi 30 000,00 Mg.

5. l)otlathorvc warunki prz,ctwArz:rnia odpad6rv
,5.1 Odpady prz.ez.naczouc do przetworzcnia i powstalc lv rvyriku przelwarz.turia bcdir

nragazyno\\'anc w spos6b: sclcktywny, zalcz.ny od rodza.f u i skladu oclpadtit.
niczagra2aj4cy Srodowisku gruntor,vo-wodnemu.

5.2 Instalac.ja pracowai bqdzic w porze dzienne.i * rv systcmic clwuzmianow'ym"
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"t "3 I)roces teclrnologiczny^ magazynowanie, rozladunek. zaladr.rnek i transport odpacl6rv nic
bqclzie powodowai uciqZliwej dla Srodowiska i ludzi er-nisji halasu izaperchu oraz
z.anieczyszczenia sroclowiska tn.in. w postaci wt6rncgo pylenia (niezorganizour.utt'j
crrisji pylu do powietrza, lub zanieczyszczenia gruntr-r).
W przypadku .jakiegokolwiek zanieczyszczenia Srodowiska. r'ninimalizac.ig
ew'entualnych strat w Srodowisku nalezy przeprowadzii poprz,cz usunigcic
i urr i e szko d l i wi e n i c zanieczy szczeti, a nastqpn i e rekul tywacj g m i ej s ca zdarzcnia.
I)rowadzona bqdzie ewidencja odpad6w zgodnie z przepisami r"rstawy o otlputluc'h.
Odpady przeznaczone do odzysku lub r-urieszkodliwiania, z w,v.jEtkicrn sklaciurvania.
l.ltogE byc magazynowarlc na terenic przedsigbiorstwa rv celu zgromadzcnia plllii
rvysylkowcj (w iloSci uzasaclnia"jqcej ich transport) nic dluzc'j jednak ni2ptz.cz okrcs 3 Iat
(przj' czynl okres tnagazynowania odpad6w liczor-ry jcst l4cznie dla rvszystkich
kolc.i nych posiaclaczy tych odpad6rv) 

"

5 7 l)or,vstaj4ce w wynikr,r pror,vadzonej dzialalnoSci odpady przekazywane bqdE pocirniotonr
posiadajqcyut zczwolenie na gospodarowanie odpadarni wydane w trybic przcpis(ru
Lrstilw,v o odpucluc' h.

5.8 -f'ransport 
oclpadow bqdzic prowadzony przez tirrny posiadajilcc aktylvnl, u'pis

rv o96lnociostqpne'j bazic danych podrr"riot6w wprowadzajEcych produkty. proclulitl
u opakowaniach i gospodarr-r,y4cych odpadami (IIDO).

6. Mic.isce, spos6b i rodzaj magazynorvanych odpatkirv:

Oclpady lvvtlicnione w punkcie I.1 niniejszej decyz.ji bqdq llngaz),no\\'rurc
w wyznaczonych i oznakor.var-rych miejscach (scktorach) w sposob sclcktl'ri'n1"
unicmo2[iwiaj4cy zmieszanie r<lznych rodzaj6w odpad6r,v oraz zapcw.niajqcy zabczpicczcnic
przccl trcgatywnyll oddzialywaniem odpad6w na Srodowisko. zdrowie luclzi i tcrcnl, silsicclnic.

- Sektor A

I(otl
otlllatlu llodznj odpatlu Sposr'rb nragazynorva nia

19 t0 0r Odpady 2claza i

19 10 02 l.,uzern r.v boksach na r.rtr.valclzonc'j

porvicrzchn i (pr1'zur1' o

rnaksyrnalncj rvysolioSci 5 nr)
t9 t2 02

19 12 03

5.4

5.5

5.6

Odpady rnetali niczclaznych

Metale Zclazne

Mctale niczclazne

llodza.i odpadu

Odpady z llotacyjnego rvzbogacania rud
nrctaIi niezelaznych inne niZlvymaniorre
w010380

S;ros6 b magazynon'arria

0t 03 til

- Sektor C

L l7 0.1 05 Zeltrzo

,i
I t7 01 07 M icszaniny

- Sektor D - wiula muguzynoY,u
Sakktr E polov,u holi
Seklrtr lr y,ictlcr m0guzynor)0

wos.6233.4.i.20 re.MM

l-uzent r'v boksach
powicrzchni

l(ortterterl, n a utrvarclzonc' i

magazynorvania

,r*t*,t r<Jr-r,"1
(pryzurv r-r

soko(ci .l

12 0l 99 Iune nicrvyrnicuioue od

Ilodzaj odpadu

rnaksyrnalnei rv

Strilna i z ll

l,rr.

')

-).

4.

I

- Scktor ll

[.tr.
Kod

i1 latl u

L

t,p.
Kod

otlnatlu



p.

t.

Kotl
orllratl u

Ilodzai odpadu Spos6b magazynorvania

l2 0l 0t
Odpady z toczcnia i pilorvania Zelaza
oraz icgo stopcilv

Kontcnery Iub opakorvanra
big-bag

). t5 0l 04 Opakolvania z rnetali

-) l60l l8 Mctalc nicZclaznc

16 03 04
Nicorganicznc odpady innc niz
rvvmienione w l6 03 03, l6 03 80

5:

6.

r7 04 0l Micdz. br4z, rrosi4dz

11 04 02 AluminiLrnr

t,
I

l

Saktor G

i T- t,..
L.p.

t

t.
I

).

l,
,1 .

i Kotl
i odpatlu

ILorlza.j otlpatlu Spos6b ma g:rzynou'an ia
T

19 l0 0l Odpady- zclaza i stali
l-uzcrr.r r.v boksaclr na utrvarclzonc'j

polvicrzchn i (pryznrl' o

nraksynralne-i rvysokoSci 2.5 nr.)

19 l0 02
L

Odpady rnctali uiczclaznyclr
l9 t2 02 Mclalc 2claznc
l9 t2 03 Mctalc niczclazuc

IloSc ocipado\\'zgror-nadzor-rych na tercnie Zakladu. nie nrozc przckroczyi mozliwoSci icli
tuporzilclkolvancgo i bczpieczncgo dla Srodowiska magazynowania \\, nric.lscacli
i rv sposdb okrcSlony w ninie.iszc.j dccyz-ji.

Nlic'iscc uragzrzvnowania odpad6w bgdzie monitorowanc zgodr-ric z oborviilzu jucvrrri
przclrisarri. oSwictlone. ogrodzonc i zabezpreczoncprzed doslqpcm osob postronltych.

Mic.jsca magazvnowzlnia wa,v. oclpadow przewidywanych do zbicrania zaznacz.ono na

zalacznil<u Nr 1 - Miclsca magoz))tloit,onio otlpaddt,EUllOMIiT PL.sp. z o.o.. stiutowi4cvltl
intcgralna czgSi ninic.lszej dec1,z-li.

7. Maksymalna masa poszczcg6lnych rodzai6lv odpad6rv i maksymalna l4czna nlas:r
u'szystkich rodza.i6lv otlp:td<irv, kt6rc mog4 hyd magazyno\yanc rv tym sanlvnr czasic
oraz l<t6rc mog4 byd magazynolvanc ry okrcsic roku:

- Saktor A

L.p.
Korl

otlpatlu llodzaj orlparlu

Mahsyrnalna masa
nragazynolYa nych od patlriu,

W tym
samym cz:rsic

W okrcsie
rol<rr

l
l9 l0 0t Odpadl'zelaza i stali 152.00 22 00i).0t)

,) 19 t0 02 Odpady rnctali nieZelazrryclr I52.00 22 000.00

) l9 l2 02 Mctafc z.claz.nc 7s2.00 22 000.00

I re t2 03 Mctalc nic2elazne 752.00 22 000.00

Maksymalna lqczna masa lvszysthich rodzaj6lv
magazynorvanych otl pad6rv

752.00 22 000.00

WOS.(r2 ji..1.i.20 I9.M M Slrona -1 z [J



L.p.
Kod

odpadu
Itodzaj otlpadu

Maksyrnalna nlasa
nragazynorvanvch od ;larkilv

lMol
W tyrrr

sanl)'rn czasie
W ohrcsic

roliu

I 0t 03 8t
Odpady z llotacyjncgo wzbogacania rud rnetali
nie2elaznych iune ni2 rvymanione w 0l 03 80

120.00 4 000.0t)

r2 0r 99 nne n icr.vyrnicnictuc odpady r20.00 I 000.00

M a ksynr al na l4czna masa wszystkich rotlzaj 6lv
rnagazynorva nych otl patkirv 120,00 ,l 000,00

Scklor l]

Saktor C

Saktor G

l(od
orlpadu

Mahsynralna rnasil
rn a gazynolva nych otl llatk'ru'

I

W ohresic
rohu

I 500.00Odpady Zelaza i

L.tr.
Kotl

orl;ratlu Itotlzaj odpadu

M:tksyrnalnit nrasil
nragazynorvanych od patk'lw

lMgl
W l5'rn

sarnyrn czasic
W okrcsie

rohu

I 170405 Zclazo i stal 67.00 l2 500.00

l1 04 01 Mieszaniny rnctali 61.00 l2 500.00

M a ksynr a I na lqczna nrasa \yszysthich rodzaj rirv
rnagazyn0$,anych otl ;laddrw

67,00 l2 500.00

l,.rt"
Kotl

otlpadu
Ilotlzaj otlpadu

Maksyutalnil nl:rsir
nragazynolva nych otl pad6rr

tMol
W tynr

s:rnrym czasie
W ohrcsic

rohu

I l2 0l 0l Odpady z toczenia i pilor.vania Zclaza oraz jego
516pClr.l

I 80.00 4 000.00

2 l5 0l 04 Opal<orvania z rnetali I U0.00 .i 000.00

._) _ l6 0t t8 Mctalc nic2clazne I 80.00 4 000.00

I l(r 03 04
Nicorganiczne odpacly inne niz rvyrnienione w
r60303,160380 I 80.00 ,+ 000.00

). l7 04 0t MiedZ. br4z, rrosiqdz 180.00 4 000.00

6. 11 04 02 Alunriniuur 180.00 4 000.00

M a ksyma I n a lqczna nrasa wszyst kich rodzaj rilv
nragazynorvanych odpadriw

180,00 4 000,00

W tym
samyrn czasie

wos.623i"4.i"2019"MM

llotlzaj odpadu

Strona -.i z 8

Saktor D. Ir, l"'(lqcznie)

1,.p. 
I

I l9 l0 0l 76.00



l9 l0 02 Odpadi, rnelal i rr ie2elaznyclt 76.00 I 500.00

t9 12 02 Mctalc Zclante 76.00 1 500.00

le l2 03 Mctalc niczclazne 76.00 i 500^00

Maksymalna l4czna masa rvszystkich rotlza.iriw
magazynotvanych orlpatl6rv

76,00 1 500.00

tl. Na.jrviqksza masa odpadtirv, kt6ra moglaby byd magazynolvana w tym samym cz:rsic
na placu magazynowym, rvynika.i4ca z lvymiar6w tcgo pl:rcu:

Scktor A 902,40 Mg
,\ckror 13 - 144.00 Mg
Scktor C'- 80.4 Mg
Scktor D, li, 1r - 216,00 Mg (lEcznic)
SckrorG- 91.20Mg

9. Cnlholvita po.jcmnoSd (lv1,ra2ona lv Mg) placu magazynolvcgo:

,\akrorA 1082.00Mg
Sckror B 173.00 Mg
Scktor (' 96,00 Mg
,\ckror D, Ii, lt - 260.00 Mg (lEcznic)
Sekror G 110.00 Mg

I0. W't'mag:rnia rvynil<aj4cc z n,arunk6rv ochrony przecilvpozarolvc.i mic,jsca
m agazynolvan i:r odpadrilv

- Nalczy rvpror,vadzic zakaz uZywania ognia na tcrcnie zakladu, pclza miejscarni do tcgo
przcznaczonvnti

- Nalc2y przcprowadzai odpowicdnic szkolenia z zakresu ochrony przccirvpozarowc'j clla
rvszl,stkich pracownik6r,v zakladu
Nalczl, rvykonyu'a6 okrcsor,ve (min. raz na rok) kontrole miejsc magazynowania oclpackiu,'
\v zetkrcsic zgodr-roSci z opcratcm przeciwpo2arowynl (dot. iloSci i s1'rosoi-ru

lur itgazynowanych odpacloli,).

I l. Informac.ic rvynika.j4cc z przcpis(*v odrgbnych:
1l.l W zakladzic naleZy przestrzcgai przepis6w rozporz4dzcnia Ministra Pracy i I'}olitvl(i

Soc.ialnc.i z clnia 26 wrzcSnia l99lr. w sprawic og6lnych przcpis6w bczpicczcristr,i,a
i higicny pracy (tckst jcdnolity: Dz. U.2003.169.1650 zc z.t'r'r.)

11 .2 W zakladzic nale2y przcstzegad przcpisciw rozporzqclzcnia Ministra S1r'arv
Wcwnqtrznych i Adr"nir-ristrac.ii z dnia 7 czerwca 2010r" w sprawic ochxrnv
przcciwpozarowej budynk6w. innych obiekt6w budowlanych i tcrcnolv (Dt. ti
201 0. I 09.719 z.e zrn.)

I 1.3 W razic wyst4picnia bezpoSrednicgo zagrolenia szkod4 w Srodowisku lub rvystelpicnia
szkody w Srodowiskr-r postqpowai nale2y zgodnic z wyrnogami okrc(lonymi w ustarvic
z dnia l3 kr,vietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w Srodowiskr-r iich naprar.vic ([)2.
tl. 201tt.954 zc z.nt.).

I l. \\i szvstkic zuriany w zakresie roclzaju odpadciw i ich iloSci przcznaczonych clo

ltrzct\ ''arzania/odzysku w okrcsic roku, miejsca i warr.rnk6w ich nlagazynowauia. zutiun
rv sposobic i tcchnologii przclwarzanialodzysku wymaga.i4 dodatkowych uzgodnicri z tLrt"

orgaucr-l-l ochrony Srodorviska.

wos"6233.4.i.20 r9.MM
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lll. Niniejsza decS,z.lttjcst wazna do 13.11"2029 r.

Uzasadnicnie

Spcllka EUI{OMII'| I'}L sp. z o" o" w D4browic G6rniczej przv ul. Chernicznc.f 6 r.v1,,str1pila

z lvnioskicm o wydanie zczwolenia na przeLwarzanie odpad6w - w trybie art" 42 r-rst. 2 usta\\,\'
o odltucluch.

l)rzccllo2crtr,v wniosck. wraz z trztpelnieniami. spelnia wymagania okreSlonc w, art. zl2 Lrst. 2

Lrstir\\'\r z clnia 14 gmcLria 2012r. o otlpudctch (Dz" U. 22019 r.. poz. 701 zezrn.).
l)zialalno(i ITUROMII'f I'}L sp. z o.o. w zakresie przelwarzaLiia odpad6rv prowacizona bgdzic na
tcrcnic polo2onym w Dqbrowie G6rniczej przy ul. Chernicznej 6, na clzialkacl-r o nr crvicl. 2131.
)132 k.ttr.6 obrqb Z4bkowice. do kt6rego Sp6lka posiada tytul prawny. Wrriosl<oclanca
plzcclstawil kscrohopig: Lurlow'y dzicrZawy przedsigbiorstwa z clnia 11.04.2019 r. (rcpertoriunt .,\

nr"" 171012019). Aneks nr 1 z dnia 12.04^2019 r.. Aneks nr 3 z clnia 09.Oti.2011) r. (rcpcrtoriunr A
rrr: 282112019).

Nir rvw'^ tcrcnle obowi4zuic lVlielscotvy plan zagos1todarotluniLt pt':c,\'tt':antlcgo ntiuslu l)qhrov.1'
()irntc'zci dlu tcrenritv polozonych v, rejonie ,.Zclbkorvice Zuchritl" (tJchv,ulu ru',YLl,llli905,'U5
llutlt' iVIicl,;kicj tt, Dclbrr.tv'ie Gdrnicze.j z elnia 28 paztlzierniku 2005 r'./ zgodpic z li16rvr... r,r*,.
dziall<i oznitczone sq syn-rbolern 2PU (przeznaczenie podstawowe pocl obickty prodLrkcy'inc.
sklacly. nragazyny i zabr"rdowg ush,rgow4). Planowane przedsigwzigcic .icst zgodnc z zapisanri
n'/lr'ltlanu.

\\' tokrt postgpowania ustalono, 2e przed r-rzyskaniem zezwolenia na przctwarzanic oclpacltiu,
Sp(rllta lltil{OMII'l' I'}L sp. z o.o. r-rzyskala decyzjg Prczydcnta Miasta D4browv G(rrniczc.j
z cltria 29.10.2018 r. znak: WIll{.7624-16109. o przeniesieniu decyz.ii l)rczydenta Miasta l)4bruuv
(i(rrniczcj WEI{.7624-l6lL) z dnia 02.06.2009 r" wydancj dla Sp6lki ITUITOZLOM sp. z o.o..
rrl. Chcrrticzr.ra 6. 42-520 l)4brorva G6rnicza. na rzccz Sprllki ELrl{OMll l' l'}l.
sl). z ().o. ul" Chemiczntr 6.42-520 Dqbrowa G6rnicza.

Zgoclrric'z ttrL.4la ust. la ustawy o odpuduch. w dniu 16.09.2019 r. Korrcncla Mic.jska
I)atis1u,owc.i Strazy PoZame.j w D4browie Gorniczej przeprowadzila czynnoSci kontrolno-
rozpozna\vczc w zakresie spclniar-ria wyrnagari okreSlonych w przcpisach clotycz.tlcych ocltrour

lrrzccirvpoZarowc.l oraz w zakresie zgodnoSci z u,arunkanri ochrony przcciu pozll'()\\ L'.i

olircSlot-tvch lv ..Opcracie przeciwpozarowym zawieraj4cym rvarlrnki ochrony plzcciripozuroircj
clla punktu zbicrania. przetwarzania i wytwarzania odpad6r,v" sporzildzonynt clla llnrir
I:LJl{OMlr'l' PL sp. z o"o. ul. Chcrriczna 6, 42-520 Dqbrowa G<irnicza. Po kontroli. clziala.iac

n'trvbic art.41a ust.2 i3ar ustar,vy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpuduclr, Kornenclant N4ic"lslii

l)atistrvorvc.i Strazy Pozarnej wydal poslanowienic znak: M2.017.102.2019.LM z clnia l1
ri'rzc(nia 2019 r.. w ktoryrn pozytywnie zaopiniowal spelnienie ww. wymagari dla LIIJI{OMlrl'
I)[" sp. 't o.o. z sicclzibzl w D4browie G6rniczej przy ul. Chemiczr-rej 6.

Zgoclnic z.att..4la ust. I r-rstawy zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadacft Wojcw6dzki lr.rspcktorat

Ochrony Sroclowiska w l(atowicach przcprowadzil kontrolg spolki IIUI{OMli'l' I'}[, sp. z o.o..
u' zakrcsic spelniar"ria wymagafi okreSlonych w przcpisach ochrony Srodowiska. l'o kontloli
Wojov6dzki L-rspcktor Ochrony Srodowiska w Katowicach. ctziala.j4c \\' tr1'bic
art.4la ust. 3 ustawy z clnia 14 grudnia 2012 r. o odpoducft, wydal postanowicr.ric znak:
1N"111.7060.65.2019.1{A.MK.lP z dnia 06.11.2019 r., w ktoryrn stwierdzil spelnianic \\'ynragan
olircSlonych w przcpisach ocl-rrony Srodowiska w zakresie micjsc nlatgazynowania oclpackiw.

zlokalizow,zu'rych na dzialkach o nr ewidencyjnym2731,2732 k.ni.6 obrgb Z4bkor.vicc. przl'ul.
C'hcnriczncj 6 r,v Detbrowie G6rniczej u2ytkowanej na podstawic urllowy dzierz.awy przez sp(rlkq

lrtJI{OMIr'l' [)l- sp. z o.o. z siedzibal w DEbrowie G6rniczej przy ul. Chcniiczncj 6 w zwrtlz.l<tt't.

[)ostgpowanicrn adrr"rinistracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przetwarz.anic oclpad6"r,.
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I)ziaia.jelc zgoct.ric z arr. 48a ust. 7 ustawy o" odpadacl'i w dniu 28.10.2019 tr-rt. organ ochrony
sroclorviska rvl,dal postanowicnie (znak: WOS.6233.4.3.201g.MM), w kt6ryr-n okreSlil dla spoll<i
lrtll{OMl11'PL sp. 7.o.o.for.rq (dcpozyt wplacony na odrqbny rachunek bankowy) iwysokoSi
ntbcz1licczcr.ria roszczcri (5 610.00 zl). W dniu 05.11.2019 r. Wnioskodau,,ca. dokonai przclcu'u
\\' \v\v. krvocic na r,vskazany rachunck bankowy. tytr:lcm z.abczpicczenia roszczcri zgoclnic
l llrlc(lnti()t()\\ vnr ptlstanowicnicrtr.

\\1 toktr opisancgo rvyzc.f postqpowania ustalono, ze nie zachodzq przestanki clo odmou,y wi,{,,,.,1u

zczrrolcrria na zbicranic odpad6w wynikaj4ce z art. 46 Llstaw-v o odpur{uch.

W (rvictlc powyZszcgo nalezalo orzec jak w sentencji.

I'ouczcnic
Od dccl'zii ninic.iszc.j sluzy prarvo lvniesienia odwolania rv tcrminic l4 dni od daty jc.i olrzynrarria rkr

Sanrorzirclou,cgo Kolcgiurn Odwolawczego w Kator,vicach za poSrcdnictrverr tut. Urzgriu (art.l27 rs I i2.
art. lf9 rs I i2 Kpa).

W tlal<cic [ricgu tcrnrinu clo rvniesicnia odr.volania strona rno).e ztz.cc siq ;lrarva clo rvnicsicrrirr
odrvolania rvobcc organu adnrinistrac.ji publiczncj. kt6ry rvydal clccyz-.ig (art. l27a $ l). Z clrricnr

rlrrrcczcrtia organo'lvi aclrrinistrac.ii publiczne-j oSwiadczenia o zrzcczcrriu siq prawa clo rvrricsicnia
otlrvolartia przcz ostalniil ze strorr postQpowania, decyz,ja sta"jc siq ostatcczna i prarvornoclra (art. l27a \
l)

Ninic.lsza decyz.ja nie zlvalttia z obor,vi4zku uzyskania innyclt wyrragauyclr prarvcnr dccyz-li
i zczu,olcri -.jczcli sil w.t-ntagalte.

W nr1'Sl tvt.4J ust. 2 usta,wy z dnia l4 grudnia 2012r. o oclpadach (Dz. U.22019 r. poz. 701 zc znl.)
nitt'Ltszcttic przcpiscilv ustawy o oclpocloch lub dzialanie niczgodnic z ninic-iszynr zezrvolcnicnr. nrozc
spou'oclorvac cof niqcic zczwolenia co bqdzie skutkowalo rvstrzymanicm clzialalnoSci ob.jqtc-1 11'nr

zczu,olcnicrn.

Zqoclnic z ustarv4 z clnia l6 listopada 2006r. o oplacie skarborvc.i 9..1.: Dz. U.22019 r.. poz. 1000)
pobritno oplatg skarborv4 za rvydarre zczr.volenie rv rvysokoSci 616.00 zl. Potrvicrclzcnic dorvodu rvplalv na

liottlo IJrzgdu Mic.lskicgo rv Dqbrowic C6rniczej pozosta"jc lv aktach spl'zlwy organu rvycla.i4ccgo
zczu,olcrr ic.
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2 \\1o jcu,riclzki Inspcktorat Ochronl- Srodorviska. 40-03(r Katorvicc. ul. Wita Strvosza 2
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Zalqcznik nr L do decyzji Prezydenta Miasta Dqbrowa G6rnicza z dnia 13.11-.2019 r. znak
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Miejsca mogozynowonia odpodow EUROMET PL sp. z o.o.
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