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D4browa Gornicza 13.I 1 .201c) r

DECYZJA
Na podstawie art. 104 Llstawy z dnia l4 czerwca 1960 r. - Kotleks' l)o.\'tll)ot'(utiLt
udntinislracyjnego (D2.U"22018 r., poz. 20962e zm.), art.41 ust.l. r.rst.2, ust.3 pkt 2 ustinlr,
z clnia l4 grudnia 2012 r" o odpctduch (Dz. U. z 2019 r.. poz. l0l '/,c znr.).
u'rvvniku rozp'alrzenia wniosku sp6lki EUROMETPL sp. z o.o. z sieclzlb4 lv D4bronic
Cidrniczcj przy. ul. Chcn'ricznej 6 o wydanie zezwolcnia na zbieranie odpzrdor,v

orzekont

l. Tcztv<tli( sptilcc: IIUIfOMET PL sp. z o.o. z siedzib4 rv l)4brorvic (i6rniczc.j przv
ul. Chcmicznaj 6 (NII': 7010432377) na zbieranie odpad6rv innych niZ nicbczpiecznc
Ilrl terenie zlokalizolvanym lv D4brorvie G6rniczej przy ul. Chcmiczne.i (r

z zachowanicm nastqpujqcych warunkow:

l. llodz:rj odpad6rv przovidyrvanych do zbicrania:

Krlrl
od atl6lv

li.ocl zzrl c ocl pacl 6lv

0t 03 8t
Oclpady z llotacyjnego wzbogacania rud nicZclaznyclr
rvynrienione w 0l 03 80

06 13 99 Inne nie rvymienione odpady

07 0l 99 lnne n iervyurienione odpady

02

02

t ZuZle z proces6rv wytapiania (wiclkopiccolve. staIorvnicze)

l0 02 02 Ni bione zuzlc z innych procescir,v

Z, gorzalina rva I corv r.r i cza

l0 02 80 tary z lrutn ictty a 2elaza

l0 02 99 Inne nielvyurienione odpady

l0 09 0J ZuZIc ocllcwnicze

I{dzcnie i lbrrny odlewnicze przcd proccscnr oclle'uvania
rv l0 09 05

I{dzenie i fblmy odlewnicze po procesie odlervania
l0 09 07

l0 09 80 Wybraltorvane lv

Inue nicrvynrienione odpadi,

l0 09 0(r

l0 09 0n

_l 
.4. 

-
15.

16.

n-
18.

ZuLle z prodLrkc.j i 2elazochrornLr

I'yly z prodLrkcj i 2clazochrontr-r

Innc nicrvymienionc ocl

12 0l 0t Od z toczenia i p i lor.van i a 2elaza oraz.j cgo stopritv

Cz4stki i pyly Zclaza orazjego stop6u

Odpady sparvalnicze

Szlanrv z obr6bki metali iune ni2 w 12 01 14

Odpady poszlifierskie inne niz w ieniorte rv l2 0l I 6

Irrne nicrvyrrtienioue od

Opakowania z nretali

Zbiornilii na gaz skroplony
Metalc ieltrnte
Metalc nicZclazne

l0 80 0.1

l0 u0 99

12 $t 02

12 0l 13

20. I 12 0l 15

12 0t t7
t2Ln 99

15 0r 04

16 0l t6
l6 0t l7
16 0l t8
16 03 0,t
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17 04 05

l7 04 01

19 10 02

t9 l2 02

i-zs_-
f--

29.t-
10"

Iiit----
-1--
fl
-)J.t*-
34

I

t5
I

l7 0,101 Miedz, br4z. rnosi4dz

t7 01 02

Zelazo i slal

t9 t0 0l Odpady 2claza i stali

Odpady mctali nie2clazl
Metalc Zclaztc

19 12 03 Mctalc nicZclazne

2. Mic.iscc prorvatlzcnia dzialalnoSci rv zakrcsic zbicrania odpad<irv

I)zialalnoSi zwi4zana zc zbicraniem odpad6w prowadzona bgdzie r,v D4brorvic
(i<irniczc.j VZy r,rl" Cl-remicznej 6. na dzialkach o r1r ovicl" 2731. 2732
li.tr. 6 obrgb Zqbkowicc na tcrcr.ric. clo kt6rcgo Wnioskodawca posiada tytr-rl prawrlv.

3. Mic.jscc, spostib i rodza.j magazynorvanych odpad6rv
Odpady wyt-t-tict-tionc w pkt. L 1. bEdq nlagazynowanc w sposob sclcklyr,r'n1'.

Lrnictno2lin'iajacy ich zmicszanie . r,l, wydziclonych i odpowicdnio oznakorvartr,ch
nric.jscach - scktorach:

- ,\cktor l) (o ltott,ierzchni 168 nt2)

Lp.

1.

Korl I

orlnarlrr I

;;;-

Ilotlzai orlpatlu

Odpady z flotacy'jncgo rvzbogacania rud rnctali
niczclazrrych innc ni2 rvymanione rv 0l 03 80

Spos6b
magazyn0\1an

2. 06 t3 99 Innc nicrvynricnione oclpady

J. 07 0l 99 Innc niewyr.nienione odpady

.1. t0 02 0l ZuLlc z proccs6w wytap iania (lvi e I kop i ecorve,
stalor.vn iczc)

5. 10 02 02 Nicprzerobione zuzlc i innych proces6rv Kontcrrcrv na

6 10 02 l0 Zgorzslina rva I corv n i czzr rutrvardzonci

1.

tt-
,.-
10.

-r 
i

l0 02 80 Zgary z hulnictrva 2clttza porvrcrzclur r

r0 02 99 Inne nicrvyn.ricnionc

r0 09 03

u19222
t0 80 03

Zuzlc odlclvniczc

IIrnc niervynr icnionc odpady

Zu?,le z prodLrkcji Zclazochrornu

12. t0 80 99 Itrnc nicrvyrnienione

l3 12 01 99 ,,.,,.,",., ;.nrynr icn icnc odpady

- Scktor C' (o ltott,ict'zchni 208 n2) - boksy

:l
I

1

l

i
I
i

al
--l

Lp.
Kotl

orl narlu
Ilodzaj otlpadu

Spos6b
magazynorvania

I r0 09 06
I{clzcnic i forrrv od
lllllc Illz wvlllten lol.

ewtl
ew

cze przcd procescrrr ocllewania
0090s

Luzenr
lv Lloksach nir

r-rtlvarclzorr e.j

porvicrzchni
(;lryznrr

o ntaksy'rnalnc.i
r.v1,sol<o(ci 4 nr.

1 r0 09 08
Rdzcnie i lorury od
ni2 rvyrnienione rv

elvtricze po procesie odler.vania innc
00907

r0 09 80 Wybrakor,vane rvyroby zcl iwne

4. 17 04 05 Zelazo i stal

5 t7 04 07 Micszaniny nretali
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- Scktor l) lo potvierzchni
Scktor li (o prnvierzchni
Sektor F (o ltowierzchni

I 11,1 nt2) wialu trtuguzynoy)a
128,9 m2) - polorvu hali
66,1 nt21 - wiata mlguzynovru

l,p.
i_lt.
I _-

.i Kotl
llotlzaj otlpaduotlDatlu

l0 80 04 z proclukcj i 2elazochlon.ru

2. 12 0l 0l Od z k'tczcnia i p i lowan ia lelaza oraz 
-i 
ego stopor.v

-)

4

5

12llt 02

12 0t 13

12 0l 15

Czastki i pyly 2slaza oraz-iego stoporv

Odpady sparvalniczc

Opakowania z

16 0l 17 Ivlctale 2cluzte
l6 0l l8 Metale niezclazne

16 03
Nicorganiczne odpady
160380

innc ui2lvyrnicnionc lv l6 03 03.

t7 01 Mied2, br4z, rnosiqdz

t7 01 i\ lurn in iunr

Sektor G (o potrierzchni 228 ni)- bok,ry

I Kotl
Ilotlza.i otlpaduotl

19 l0 0l Odpady

19 l0 02 0dpady rnetali nie2claznych

l9 t2 02 Metale'2elazne

6

l,p.

I(ontcncrv Iulr

ilpaliorvan ia

big-ba*

S[,ri,;1,
ntjlgi!M'rturr nni:r

[,uz.cnr s
boksach na

lutrv arclzo nc.j

pou icrzchni
(prvznrv o

nra lisl'nr a Iu c'.j

u'vsoli.o(c i

Magazynowanic odpad6w bqdzie prowadzone w spos6b zabczpiccza.i4cv przccl
ncgatywrym oddzialywanicm odpad6w na Srodowisko. zdrowic luclzi i tcrcny silsicdnic.
Mic.isce magazynowania oclpacl6w bgdzie monitorowane zgocL-rie z obowi4zr-rj4c1,nri
przcpisarni. oSwictlone, ogrodzolle i zabezpicczone przcd dostqpem os6b postronnych.

Micjsca magazynowania ww. odpadow przewidywanych do zbicrania t.t'tnaczl)no na

tal4czniku Nr I - Miejsca mogazynox)ania odputkitt, ELllloMET l'L .\:p. : o.o..
stanowiEcyrn inte gralnq czqSc niniejszej decyzji.

1. Maksymalna masa poszczeg6lnych rodzaj6lv odpad6rv i mahsymalna l:pczna rnas:r

rvszystkich rodzajtilv odpadrirv, ktrire mogq byd magazynowilne rv tym sanrvnl czasic
oraz l<t6re nlogrl byi magazynolvane w okrcsic roku:

- Saktor B:

Szlamy z obr6bki metali innc niz r.vyrnienionc rv l2 0l l4
12 0t t7 Odpady poszlificrskie inne ni2 rvynrienionc l2 0l l6
15 0l 0,1

16 0l 16 Zbiornilii na gaz skroolo

19 12 03 Mctale niezelazne
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L.p.
Kotl

odpndu
liorlzai orlpatlu

Maksymalna masa
poszczc96lnych

rotlzaj6rv
otlparl6rv, htrirc

mog4 byi
magazynorl'anc
ry okrcsie roku

IMel

Maksyrnallla nlasll
poszczc96lnvclr

rotlza.irin'
otlparl6u', lit6rc

mog4 bvi
magazYnolvanc
rv tym sarnYrn

czqsiq INlgl

t. 0r 03 8

Odpady z 11otac1,jncgo

u,zbogacania rud rnctali
niczclazn;-ch innc niz
,uvynratrione lv 0l 03 80

530.00 r20.00

f 06 t3 99 Innc r er,vyr.n ien ione odpady s30.00 r20.00

). 07 0t 99 Inrtc r crvynricnionc odpady 53 0.00 120,00

.1 l0 02 0
ZuLlc z proccs6rv rvytapiania
(lvicl kopiccorve. slalorvn icze

53 0,00 120.00

5. l0 02 02
Nieprzcrobiortc zuzlc i inrryclr
pxrccs6rv 530.00 r20.00

6_
l.

l0 02 l0 ZgorzcI ina lvalcorvn icza 530.00 r20.00
r0 02 fto Zgtrry z hutnictlva 2claza 530.00 r20.00

ti l0 02 99 Innc nicrvymienione odpady 530.00 t20.00
9 l0 09 03 Zu2lc odlcrvnicze 530.00 I20.00
10. l0 09 99 I nnc rr ic,uvyr.r.r icrr ionc odpady 530.00 120.00

lt t0 80 03 lu'Zlc z- produkc-ji 2clazochromu 530.00 t20.00
2 l0 frO 99 Ittnc n crvl,nl ictl iotre odPadY 530.00 r20.00

-) 12 0t 99 Irtnc n ervyn.r icn ionc oclpady s30.00 120.00

Ma hsl'nr al na l4czn a m asa lyszystkich rotlzaj 6rv
orlpadrirr,, kt6rc mog4 by6 magazynorvanc IMgl

530,00 120.00

I

I

l

l

I

i

I

t

I

- ,\cktrtr ('

I

I

t-

L-

--

l

Lp.
Kotl

otlpadu
ILodzaj orlp:rdu

Maksymalna masa
poszczc96lnych

rodzajrilv
otlpatl6rv, I<t6re

mog4 b1,6

magazynorYanc
rv okrcsic roku

IMel

Maksym:rlna nrnsa
poszczcg<i ln1,c lr

rorlza.jtlu'
odparl6rv, ktrirc

rnogq bf i
magazYnoll'a nc
w tyrn sAnl\rnl

czasic lN{gl

I 10 09 06
Itdzerric i lonny odlcrvnicze

lrrzccl proccsem odler.vania inne
ttiz rvyrrienione w l0 09 05

980.00 ti(r.00

10 09 08
Ii.dzenic i Ibrrny odlervnicze po
procesie odlcrvania inrre niZ
rvyrnienionc lv l0 09 07

980,00 86.00

J"

4

r0 09 80 Wybrakorvanc rvyroby 2el irvnc 980.00 86.00

17 0,1 05 Zelitz.o i stal 980.00 8(r.00

5. l7 04 07 Micszaniuy rnctali 980.00 ll(r.00

MaksymaIna 14czna masa tvszystkich rotlzajriw
orlpatl6rv, kt6rc mog4 byd magazynorvanc IMgl

980,00 86,00
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- Saktortr' D, l;" l" (lqc'znie)

Kod
odpadu

Maksyntalna rnasa
poszczegdrlnych

rodzaj6rv
odpad6rv, kt6re

mog:1 byi
nr:rgirzynolvatre
rv ohresie roku

NI., k*v,r, r, l,- iruirr,
poszczegrilnvch

rodza.i<iu'
orlpatkiu', ktrirc

nrog4 bt,6
Ill agilzYno\1'11nc

rv tynr sllnrYru

Ilodzaj otlpadu

- Scktor G

Lp.
Kotl

odpadu
llodzaj otlpadu

Maksynralllir rnasa
poszczcg6lnych

rodzaj6rv
odpirtl6rv, kt6rc

rnog4 byi
magilzynOlvilne
ly ohrcsic rohu

lMel

Malisyrnalna
Jruszczcg6ln

rotlza.j6r
otlpatl6rr', h

rnog4 bv
nragazYno\r
rv tYnr sanr

czasic JM
I 19 l0 01 Odpady 2elaza i stali 600.00 62.00

2 19 t0 02 Odpady mctal i tt iezelazttl,ch (r00"00 62 00

). 19 t2 02 Mctale 2elante 600,00 62 00

1. l9 t2 03 Mctalc nicZclazne 600.00 62,00

Mllisyrnalna l4czna rnasr rvszystkich rodzaj6lv
otlpad6rv, ht6rc rnogil by( rnagazynorvanc IMgl

600,00 62,00

Irt:t rrtasit

,6lnvch
.j6''
,', htrirc
br'{

lo\t,I nc
antYnr

tUgl

5. Najrviqhsz:r masa odpadtirv, kt6re moglyby byd magazynolyanc rv tyrn s:rnr]'rrr
czasie rv instalacji, obiekcic budowlanym lub jcgu czgSci lub innym mic.jscu
magazynolvania odpadrirv, wynikajrlca z rvymiar<irv instalacji, obicktu budon'lancgo
lub .icgo czQSci lub innego micjsca magazynorvania odpad6w:

M czasic IMg
l. I l0 80 0.1 l>yly z produkcji 2clazochron.ru 790.00 205.00

l. i tz ttt ttt Odpady z loczcnia i pilorvania
Zclaz-a oraz iego stop6rv

790.00 205.00

3. i tz0t0z Czrlstki i pyly 2claza oraz jego
stotr6rv

790.00 205.00

4. ll20l13 Odpady spawalnicze 790.00 205.00

5 t2 0l l5 Szlarry z obr6bki rnetali inrre rriZ
rvvrnienione lv l2 0l l4 790.00 205.00

6
I

i tzottt Odpady poszlilierskie inne ni2
lvvtnienione i2 0l l6 790.00 205.00

1. i lstll 0+ Opakorvania z rnetali 790.00 205.00
u. i160lt6 Zbiorniki na gaz skroplony 790.00 205.00

9 i1601 17 Metalc Zclante 790.00 205.00

r0. I l60l 18 Mctale nicZclazne 790.00 19i,9!)

205.00

:tnori

il. i 16 03 0.r
I

li. I 170.t0l

Nieorganicznc oclpacly inue ni2
rvynrienione rv l6 03 03. 16 03

tt0
M 

"drJr,"-.rr""4r.1,

790.00

?90J0
tt) I troloz A lurn iniunr 790.00 205.00

MaksymaIna l4czna nrasil \vszystkich rodzaj6w
otl;tatl6rv, kttirc nrog4 by{ nragazynorvane IMgl

790,00
i

205,(X)

wos.6233.3.5.20 r9.MM 5 /9

Lp"



- ,\ektor /l - 144.00 Mg

- Scktor (l - 103.20 Mg

- Sakrrtr D, E, Ir - 246.00 Mg (lqcznie)

- Sekror (i - 721.40 Mg

(r. (--all<orvita po.jcmnoSd (rvvraZona rv Mg) instalac.ji, ohicktu budorvlancgo lub .jcgo
czgSci lub inncgo mic.jsca magazynolvania odpndrirv:

- Saktor 1l - 173.00 Mg

- Sckror (' - 125.00 Mg

- Sckror D, li, l,' - 295.00 Mg (lqcznie)

- Sakror G - 89.00 Mg

7. Opis mctody zbicr:rnia odpadtirv:
'['ransport odpacl6rv do zakladu prowadzony bqdzie gl6wnic transportcm samochodow\,nr.
Odpady na tcrcn zakladu dostarczanc bqdq r6wniez drog4 kolc.jow,zy.

z u2ycicnr przvgcltowanej do tcgo celu inliastruktury (rn.in. r.vagi kolc"jorvc'j. uagi
u, cltlvylaku urz4dzctria zaladowczcgo) oraz przy zachowaniu odpowiedniclr proccclur
dotvcz4cych trernsportr-r odpacl6w tcgo typu drog4.

I)rzy,jgcic oclpadu clokonyr,vanc bqdzie po wczcSnic.iszc.i lbrmalncj occnic zitr(')wn()
clostarvcy. jak i dostarczanego odpadu - w tym zgodnoSci z karlE przekaz.ania odpaclu.
Nastcpnic odpacl bqdzic:

sprar,vdzony pod k4te m skazenia promicniotw6rczego prz.y pomoc). branrlti
clozyurctrycznc.i

- t.*,a/.otry na rvaclzc samochodowcj
scgrcgowzrny (rvg gatunku i postaci)
lnagazyltowar.ry zgoclnic z warunkami okreSlonymi w pkt. I.3. ninie.jszcj dccyzii.

\\r czasic occn\/ wstQpnei (dokonywanej orgar-roleptycznic) okreslona bgdzic takzc
koniccztroSc (lLrb .ic.y brak) analizy skladu chemiczncgo odpadu (przy porrocy analizatora
skladu chcmiczrtcgo mctali i stopciw). jak r6wnieZ ttdzial pierwiastkow rriepo2qclanvch na
kolc'inych ctapach przctwarzania odpadu w zakladach r-nctalurgicznych. takich jak: tirslirr.
siarka. bcryl. cyna i ol6r,v.
Zaladr-rnck i rozlaclunck odpaclow realizowany bgdzic z wykorzystanicm rv6zka widlorvcgo
i spcc.ialistyczncgo sauo.jczdncgo urz4dzenia zaladowczo - wylaclowczcgo (typr,r zurau')
\\rvposazollcgo rv clTwytak z wbudowanq wag4 do pomiar6r,r, n'ricdzy procesorvl,ch
i czu j nikicm dozymctryczrlynt.
[)o zsromacizcniu iloSci uzasadnia.jqccj logistyczrric i ckonomicznie ich odbi6r. oclpacll'
zostetn4 prr,ckazane podrniotom posiadaj4cym stosownc zczr,volenia na gospoclarolvanic
ocipaclarrri (lvyclanvrni w trybic przepisirw ustawy o odpoclach), przy czym iloSci odpac16u,
lragazvnowanych w tynl samym czasie (w spos6b zgodny z warunkami ninic.iszcgo
zczrvolcnia) rrie przckroczqpoziomu pozwalaj4cego na ich bezpiecznc nlzrgazyno\vanic.
I)roccs ckspcclyc.ji zakoflczorty bqdzic wystawicniem dokumcntac.ji wymaganc.i praucrrr
rrraz okrcSl onc| prtcz oclbiorcq"
Zbicrarric odpadtiw prowadzonc przcz zaklad. nie bqdzie prowadzilo c1o znrianl, ich
charal<tcm. skladr-r i klasylikac.j i.

fl. l)otlatl<orvc rvarunki prorvadzcnia tlzialalnoSci lv zakresie zbicrania odpadrirv:

U.l Magaz.vnowanie. zaladunck i transport odpad6w nie bgdzie powodorval uci4zlirvc.j
clla Srodorviska cmisji halasu oraz zaniecz,yszczenia Srodowiska m.in. rr' poslaci
wt6 rnc-rgo p y I cn i a I u b zan i ccz y szczenia gruntu

8.2 Oclpacly ptzeznaczone do odzysku lr-rb unieszkoclliwiania. z wyj4tkiem sklaclor,i,ania.
ntogq byi magazynowanc na tcrenie przy ul. Chcmicznc.i 6 lv cclu zgrontaclzcnia
partii rvysylkolvc.f (w iloSci uzasadnia.j4cej ich transport) nie dlu2cj -jednak niz pt''t.c't
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okres 3 lat (przy czym okres magazynowania odpadciw liczony jcst l4cznic clla
wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpad6w)

u.i Zgromadzoue odpady bgd4 przekazywane do odzysku. dalszego zbicrania lLrb

r"urieszkodliwiania podmiotom gospodarczym posiadaj4cym zczwolenic na oclz1,sh.

zbicranie lub r.rnicszkodliwianie odpadow, ',vydane u, trybie przcpistir,v ustau,r
o odputluclt"

{'t.4 W przypadkr.r przyjrnowania odpadclrv metali od os6b lizyczr"rych nicbqcl4c1,ch
przcclsigbiorcaui. bqdzic wypelniany lbrmularz przyjqcia odpadcir.l mctali zgoclnic
t art. 102 r-rst. I r-rstaw)' o odpucluch.

[J"5 l)rowadzona bqdzie iloSciowa i jakoSciowa ewidencja odpad6w zgodnic z plzcpis;.rnri
ustawy o odpuduch.

9. Wymagania lvynikairlce z warunk6rv ochnrny przeciwpoZarolvcj nrie.jsca
magazyn orvania od pad6lv :

- Nale2y wprowadzic zakaz uzywania ognia na tcrenie zakladu. poza micjsceuri c1o tcgo
przcznaczonyr-r'r i

- NaleZy" przcprorvadzai odpowiednie szkolenia z zakrcsur ochrony przeciwpozalorvc'j clla
w,szystkich pracorvniktirv zakladu

- NaleZy wykonyn'ai okresowe (rnin. taz na rok) kor-rtrole micjsc r-r"ragazvrrouirnia

oclpacl6w lv zakrcsie zgodnoSci z operatem przcciwpozarowvnt (dot. iloSci i sposobLr
l.llagazynowanych oclpacl6lv).

10. Wymagania rvynikaj4ce z przepis6rv odrgbnych:

10.1" W zakladzie przcstrzcgac naleZy przcpisriw rozporztldz.enia Ministra l)racv i

l']olityki Socjalnc.i z dnia 26 wrze(nia 1L)L)1 r" tr sprutt,ic ogdlnyc'h pt'zcyti.:6tr
bczpieczen.yltru i higicny procy (tj.: Dz. U.22003 r. Nr 169,1-to'2. 1650't.c'tnt.)

10.2. W tatkladz.ie przcstrzcgai nale2y przepis6w rozporz4dzcniu Ministra Spran,
Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w spt'utyie oc'hrutn.t,

1t'zccitrpoictowej budynk6w, innych obiekl6y, butlov,lonych i tct'ut[11, (I)'t.. 1.,'.

22010 r. nr 109.po2.719)
10.3. W razie wystqpienia bezpoSredniego zagroleria szkod4 w SrodowiskLr lLrl.r

u'ystEpienia szkody w Srodowisku postgpowac naleZy zgodnic z w-vnr()tiuri
okreSlorrymi u, ustawie z clnia l3 kwietnia 2007 r. o zulxtbieguniu szkodont
w irotlowisht i ich napruwie (t.j.: Dz. U.22019 r., poz. 1862).

Wszystkie zrriany w zakresie roclzajr"r odpad6u, przeznaczonych do zbicrania. sl"rosobu"

iloSci i n-ricjsca magazynowania wymagaj4 dodatkowych uzgoclnieri z ltrt. organcnl
ocltloul Srorlou iska.

Ninicjszc zczrvolenie jesl wazne do 13.11.2029 r.

Uzasadnicnie

Sp6lka IltlRON,lll'l'I']l, sp. zo.o. w Dqbrowie G6rniczej przy r-rl. Chcrnicznc-i (r rv1'stapila

z rvrrioskicm o wydernic zezwolenia na zbieranie odpad6r,v - w trybic ar|. 42 ust. I ustau'\'
o odpuduch.

l)rzccllozony wniosck. wraz z uzupelnieniami. spelnia wymagania okreSlonc r,v art. 42 Lrst. I

Lrsta\\,y'zdnia 14 grr"rdnia 2012r. o odpudach(D2.U"z2019 r..poz.70l zezn.).
l)zialalnoSi IIUI{OMIT'l' I'L sp. z o.o. w zakresie zbierania odpad6w prowadzona bqclz.ic na

tcrcnic polo2or-ryn-r w D4browie Gcirniczej przy ul. Chemiczne.l 6. na dzialkach o nr cwicl.
2731,2732 k.nt.6 obrqb Z4bkowice, do kt6rego Sp6lka posiada tytr-rl prawuy. Wnioskoclar'r'cir

przcdstawil kserokopiQ: Llmowy dzierLawy przcdsiqbiorstwa z dnia 11.04.2019 r. (rcpcrtot'it-tnr

II.

I I l.
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A rrr: 114012019). Ancks nr 1 z dnia 12.04.2019 r., Aneks nr 3 z dnia 09.0fi.201() r.

(r'clrcrtoritrnr A nr: 2821 12019).

Na \\rw. tcrcnic obowiqzuje Mie.jscott,y plan zago,spodarot,aniu ;srze.slrzctlttL'g(, t)tiLt,\'tLt

l)ubrov,), Grirniczel tlla lcrenritt' poloxtnych v, rejonie ",Zqbkotyice Zachrid" (Uc'htt'olu nt'

.S'l.L'lll/905/05 lhtly l4iciskiel y, Dclbrotyia G(trnicze.i z dnio 28 paiclziarniku 2005 r./ zgoclnic
z lttr)r1,nr. r,vrv. dzialki oznaczonc s4 syr-nbolem 2PU (przeznaczcnic podstawowe pod obicktv
proclr-rkcl'inc. sl<lady. magazyny i zabudowq uslugou,4). Planowanc przcdsiqr,vziqcic .icst
zqoclnc z zapisami w/w planr,r.

\\1 tirktr postqporvania ustalono.2c przed uzyskanienl zezwolcnia na zbieranic oclpacltiu

Slrtilka lltjl{OMET PI- sp. z o.o. r-rzyskala dccyzjq I'rczydenta Miasta [)4bron'y (iorniczc'i

z clniir 29.10.2018 r. znak: WER.7624-16109, o przenicsicniu dccyz..ii I'rc4,dcnta Miaslit
I)zlbrorv-v Gorniczc.i WIIR.7624-1619 z dnia 02.06.2009 r. wydancj dla Sp6lki IlLll{OZl,ON4
sp. z o.o.. r"rl. Chcrricz.na 6.42-520 DEbrowa G6rnicza, na rzecz Spolki EUIIOMll't" I'}l.

sp. z o.o. ul. Chcmiczna 6. 42-520 Dqbror.va G6rnicza.

Zgoclrric z. arl.41a ust. 1a ustawy o odpadoch, w dniu 16.09.2019 r. I(omcncla Mic.jsl<a
I)irristrvowc.j Stra2y Po2arncj w D4browie G6rnicze.i przeprowaclz.ila czynnoSci konlrclno-
rozpozrlilwczc w zakrcsic spelniania wyrnagaf, okreSlonych r'v przcpisach clotyczacl'ch
ochrou\, przcciwpozarowc.j oraz w' zakresic zgodnoSci z warunl<an-ti ochnrtlr,
przcci'uvpozarowc.j okrcSlonych w ..Opcracic przcciwpozarow'yr1r zawicra-iqcynr rvarunl<i

oclrronv przcciwpo2arowcj dla pr-rnktu zbicrania. przclwarzania i wytwarzania oclpacltiu'"
sprrrzacizonvm dla llrnrv IIUROMI1T PL sp. z o.o. r-rl. ChcmicznLt 6, 42-520 l)zlbrou'a
(l6rnicza. I)o konlroli. dzialaj.lc w trybie art.41a ust. 2 i 3a ustawy z dnia 14 gruclnia 2012 r. o
otlpudoch. I(omendant Mieiski Pafistwowei Strazy Pozarnc.i wydal poslanor,vicnic znalt:
\4/. -55U5.19.2019.LM z dnia 09 sicrpnia 2019 r., w kt6ryrn pozylyrvnie zaopitriou''ttl
spclnicnic ww. wynlagari c'lla EIJROMIIT I'L sp. z o. o. z siedzib4 w Dqbrowie G6rniczcj przv
tul. Chcnriczr-rc"i (r.

Zgoclnic r, art.41a ust. 1 ustalvy z dnta 14 grudnia 2012 r" o odpadocir Wo.j*v6clzl<i
Inspcktoral Ochrony Srodowiska rv Katowicacl, przepror,vadzil kontrolg spirlki IrtJIIOMlr'l
l'}l. sp. 7.o.o.. lv zakrcsic spch,iania wl,rnagari okrcSlonych w przcpisach ochrony Sroclou'isl<a.

l)o kontroli Wo.lcw6clzki Inspcktor C)clTrony Srodowiska w Katowicach. clziala.jqc r,i't11'bic
art. 4la ust. 3 ustawy z dnia l4 grudnia 2012 r. o odpadacft. wydal poslano\\'icnic znali:
IN.lll 70(r0.(r5.2019.Rn.MK.lP z dnia 06.11.2019 r.. w ktorym stwicrclzil spchrianic
ur,urageui ol<rcSlor-ry'ch w przcpisach ochror,y Srodowiska w zakrcsic mic.jsc magazvrrt.rrvarrilr
oclpacl<irv. zlokalizow'anych na dzialkach o nr cwidencyjrryn 2731,2732 k.m. 6 obrcl.r
Zilbkorvicc.przy r.rl. Chen.ricznci 6 w Dqbrowie G6rniczej uZytkowancj na podstarvic umou,)'
dzicrzarvy' przcz sp6lkq EUROMIl'l' PL SP. z o.o. z siedzib4 w D4browic G6miczc.j przv Lrl.

Chcnricznc.j (r rv zwiqzkr-r z postqpowanicm administracl,.jnym w sprawic wydania zczwolcnin
na zbicran ic oclpacl6rv.

I)ziala.izlc zgoclnic z art. 48a ust. 7 ustawy o odpatlach w dniu 28.10.2019 r" tut. orgarl
oclrrony Srodowiska wydal postanowienie (znak: WOS.6233.3.5.2019.MM). \\' kt(rr1,'nr

okrcilil dla spcilki ELIROMET PL sp. z o.o. fonnq (depozyt rvplacony na odrgbny rachunclr
bankorvy) i wysol<oSc zabczpicczcnia roszczet\ (14 870,40 zl). W dniu 05.1 1.2019 r.

Wnioskoclarvcet. dokonal przelewll w ww. kwocie na wskazany rachunck bankowy. tytulcnr
t.abcz.piccz.c n i a ro s zc zcri zgodn i c z przeclm i otowym po stanowicni em.

W tokr-r opisancgo wyzej postQpowania ustalono. zc nie zachodzq przcslanki do odrno'nv1,

r,r'y'dania zczr.volcnia na zbieranie odpad6r,v wynikaj4ce z art. 46 ustawy o odpuduch.

W Sr,victlc powyzszego naleZalo orzcc jak w sentcncji.
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Pouczenie

Od dccyz,ji ninicjszej sluZy'plawo rvniesienia odrvolauia w terminie l4 dni od datl .1rj otrzl'nxrnil
,.lo Satttorzqdolvego l(olcgium Odwolawczego w Katowicachza po6rednictwcrn tut. UrzqdLr (art.l27 \
i il. art. 129 | I r 2l(pa).

W t.rakcie bicgu tcrminu do rvnicsienia odwolania stl'ona ntoze zrzec sig prarva clo rvuicsicniir
oclr'volauia rvobcc organLr adrninistracji publicznej, kt6ry r.vydal decyzjg (art. l27a \ l). Z clnicrn
clor'gczcnia orgauorvi aclnrinistracji publicznej oSwiadczenia o zrzcczeniLr sig prl\\'a do rvrricsicrriir
oclrr'olauia przcz ostalnill z-c strou postqpo\vania, decyzja sta.je siq ostutccznl i prarrornocna (art. l27a
s2)

Ninic'isza dccyzja nie zlvalnia z oborvi4zku uzyskania innych wylraganych 1;ralvcrn dcci,zii i

zczrvolcri - jeZeli sE wyuragaue"

W IrrySl arl" 4l ust. 2 ustarvy z dnia l4 grudnia 2012r. o odpuduch (Dz. U. 22019 r. poz. 101 t.c
znt.) narttszertic plzcpisorv ustawy o odpudach lub dzialanie niezgodnie z ninic,iszyrn zezrvolenicrrr.
ntozc spowodor.vai colhigcic zezrvolenia - co bgdzic skutl<owalo ,uvstrzynranicrn clzialalnoSci objgte'i
tt nr zczrvolcuiern.

Zgoclnie z ustaw4 z clnia l6 listopada 2006r. o oplacie skarbowe'j (t. j.: Dz" U. z 2019 r'.. po/'
1000) pobrano o1;latg skarborv4 za rv1'dane zezwolenie lv wysokoSci (rl(>.00 zl. Potlvicrclzcnic rlorrorlu
riplatl' na konto Urzqdu Micjskicgo rv Dqbrorvie G6r'niczcj pozostaje w alitach spraw) organu
ri vrla jqccgo zczr.volcnie.
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I l-i lU_[ )ubr ort rr ( iorrticza

[)o rviadornoSci:

I ^ Mlarszalel< Wojewodztwa Slilskiego
Lrl. l,igonia 46.40-037 I(atowice

2. Wo.je,,vodzl<i Inspektorat Ochrony Sroclowiska
Lrl. Wita Str.vosza 2, 40-036 Katowice
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Zatqcznik nr 1do decyzji Prezydenta Miasta Dqbrowa G6rnicza z dnia 1"3.11.2019 r. znak

wos.6233.3.5.2019. M M

lvliejsca mogozynowonio odpad6w EUROMET PL sp. z o"o.
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