SrłnoSTA WprnERoWSKI
84-200 Wejherotuo ul. 3-Maja I

tel.58 572 91 0],

e.mail: Starostl,o@poluiat'wejherolło.pl

fat, 58 572 94 02

Wejherowo,dnia l8 majaf)lT r.
Za a,urotnymdowodem doręczenia

os.6233.1l.2017.ER

DecyzjaNr 05-23212017
Na podstawie art. 1l ust. I i 3 pkt 2, art 12 ust. I oraz art. 43 ust. I ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r.
o odpadach fiednolity telcstDz. U z 2016 r. poz. ]9B7 ze zm.), rozporzqdzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) oraz art. ]01, art.
]07 oraz art. ]55 ustawy z dnia ]4 czerwca 1960 r Kodelrs postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mariusza Bojka,
prowadzącego działalnośćgospodarczą pod naTvłą P.H.U. ,,STALMAR''
Mariusz Bojka, ul.
(data
Przemystowa 6, 84-f42 Luzino, z dnia |7 marca 20|7 r.
wpł. 2| marca 20|7 r.), w sprawie
zmiany ostatecznej decyzji StarosĘ Wejherowskiego Nr os-228lf0|6 z dnia 06 maja 20|6 r. (znak
sprawy: oS.6233.26.2016.ER)zemva|ającejna zbieranie odpadów, działajączupoważnienia Starosty
Wejherowskiego,

I. orzeka się
zmienicza zgodąstronostatecznądecyzjęStarostyWejherowskiegoNr os-228l20l6 z dnia 06 maja
20|6 r. (znak Sprawy: os.6233.f6.20l6.ER), zerwa|ającąna zbieranie odpadów ptzy ul.
sposób:
Przemysłowej6 w Luzinie (dz. nr l98lf, obr.Luzino' gmina Luzino) w następujący
I. Pkt I ww. decyzji otrzymuje brztnienie:
,I. orzeka się
gospodarcząpodnaTwąP.H.U.,,STALMAR,'
udzielić Mariuszowi Bojka, prowadzącemudziałalnośó
Mariusz Bojka, ul. Przemysłowa 6, 84-f42 Luzino, (NIP: 588-140.69-85, REGoN: 22|660449),
zezwolenia na zbierania odpadów przy u|. Przemystowej 6, 84-242 Luzino, (dz. nr |98/2, obr.
Luzino)."
2. Tabela w pkt 11.1. ww. clecyzji otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod
odpadu

0I

0r 01
I

Rodzaj odpadu
odpady powstajqce przy poszukiwaniu, wydobywaniu,fizycznej i chemicznejprzeróbce
rud oraz innych kopalin
odpady z fizycznej i chemicznejprzeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skaĘ inne niż wymienione w 01 04 07
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

)

01 04 09 Odpadowe piaski i iĘ

3.

powstające prry płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w
01,04r2 odpady
0I0407i010411

02
02 01
4.

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa,łowiectwa i
rybołówsrwa

02 01 10 Odpady metalowe
10
I0 12

J.

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych,rybołówstwa,leśnictwa,
łowiectwa or az przetw órstw a żywnoś
ci

odpady z procesów termicznych
odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów
ceramicznych, cegieł,płytek i produktów budowlanych)

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne' cegłYokafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)

I2

odpady z l<ształtowania
oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzvw sztucmvch

12 01

odpady z kształtowaniaoraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzvw sztucznvch

6.

1201 01 odpady ztoczenia i piłowania że|azaoraz jego stopów

1

1201 03 odpady ztoczenia i piłowania metali nieżelaznych

8.

15

odpady opakowaniowe; sorbenĘ, tkaniny do wycierania, materiałyfiltracyjne i ubrania
ochronne nie ujętew innych grupach

I 5 01

odpady opakowaniowe (włqczniez selektywniegromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

1501 04 Opakowania z metali
16

I6 01
9.

odpady nie ujęte w innych grupach
Zużyte lub nie nadajqce się do użytkowaniapojazdy (włqczajqc maszyny pozadrogowe),
odpady z demontażu,przeglqdu i konserwacji pojazdów (z wyłqczeniemgrup 13 i 11
oraz podgrup 16 06 i 16 0B)

L 60 t 1 7 Metale że|azne

10. 1601 18 Metale nieżelazne
16 06
l1

1 60 6 0 1 * Baterie i akumulatory ołowiowe
I7

1 70 1
12.

Baterie i akumulatory
odpady z b'udowy,remontów i demontażuobiektów budowlanych oraz infrastruhury
drogowej (włqczajqc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np' beton,
cegły,ptyty' cer amika)

1701 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

13. t7 0t 02 Gruz ceglany
14.

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

15. r7 0107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażeniainne niż wymienione w 17 01 0ó
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Lp.

Kod
odpadu

1 70 4
16. t7 04 0l

Rodzaj odpadu
odpady i złomymetaliczne oraz stopów metali
Miedź' brąz, mosiądz

t7. t7 04 02 Aluminium
18. 1704 03 ołów
19. t7 04 04 Cynk
20.

1704 05 Zelazo i stal

21.

t7 04 06 Cyna

,,)

r7 04tt Kable inne niż wvmienione w 17 04 10
1 70 5

23.

Gleba i ziemia (włqczajqcglebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z
pogłębiania)

t7 05 04 G|eba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
I9

I 9 12

odpady z instalacji i urzqdzeń służqcychzagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ściekóworaz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania,
granulowania) nie ujętew innych grupach

24. 19t2 02 Metale że|azne
)<

19 12 03 Metale nieże|azne

26.

t9 12 09 MineraĘ (np. piasek, kamienie)

20
20 01
f7.

odpady komunalne łqcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
odpady komunalne segregowane i gromadzone seleh1nunie(z wyłqczeniem15 01)

20 0t 40 Metale

3. Tabela w pkt III.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod
odpadu

I

0 l 0 40 8

2.

01 04 09

Rodzaj odpadu

odpadyżwirulub
skruszoneskaĘ inneniż
wvmienione
w 01 04 07
odpadowepiaskii iĘ

3.

0 t 0 4t 2

odpady powstająceprzy
ptukaniui ocryszczaniu
kopalininneniz
wymienione
w 01 04 07 i
0 10 4 l l

4.

0 20 l l 0

Odpady metalowe

5.

l0 l2 08

6.

1 20 10 l

Wybrakowane wyroby
ceramiczne,cegĘ kafle i
ceramika budowlana(po
orzeróbce termicznei)
Odpadv ztoczeniai

Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniu po
wschodniej stronie działki.
Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniupo
wschodniei stronie działki'
Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniupo
wschodniei stronie działki.
Na utwardzonympłytamiplacu w wydzielonym
mieiscu luzem lub w kontenerach.
Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniu
punktu skupu złomu.
W kontenerze mag.azynowvm.

DecyzjaNr oS-232/20]7Stroną3 z 6

piłowania ze|azaoraz
ieso stopów
Odpady z toczenia i
piłowaniametali
niezelaznvch

1.

1 20 10 3

8.

1 50 10 4

Opakowania z metali

9.

1 60 1 l 7

Metale zelazne

10.

1 60 1 l 8

Metale niezelazne

ll

1 60 6 0 l x

12.

1 70 10 1

11
lJ.

t70t 02

14.

1 70 10 3

15.

r7 0I 0'7

16.

l 7 0 40 t

17.

fi 0402

18.

t ] 0 40 3

t9 .

I t 0 40 4

20.

l 7 0 40 5

21

t 7 0 40 6

22.

r 10 41 1
t 7 0 50 4

)A

t9 t202

25.

t 9 1 20 3
t 9 1 20 9

26.
Ż',l.

2 00 I 4 0

Bateriei akumulatory
ołowiowe
Odpady betonuorazgruz
betonowyz rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany

W kontenerze magazynowym w workach Ępu big-bag.
Na utwardzonympłytamiplacu w wydzielonym
mieiscu w workach tvpu bis-bas.
Na utwardzonymptytamiplacu w wydzielonym
mieiscu luzem lub w kontenerach.
W kontenerze mas.azvnowvmw workach tvou bis-bas.
Szczelnie zamykanepojemniki ustawionena paletachw
kontenerzemagazvnowvm.
Na palcu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniu
punktu skupu złomu.

Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniu po
wschodniei stronie działki.
Odpady innych
Na placu w postaci hałdlub pryzm, przy ogrodzeniupo
materiałówceramicznych wschodniej stronie działki.
i elementówwvoosażenia
Zmieszane odpady z
betonu,gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
Na placu w postaci hatd lub pryzm, przy ogrodzeniu po
ceramicznych i
wschodniei stronie działki.
elementówwyposażenia
inne niz wymienione w
1 70 l 0 6
Miedź. braz. mosiadz
W kontenerze mag.azynowymw workach Wpu bis-bae.
Na utwardzonympĄrtamiplacu w wydzielonym
Aluminium
mieiscu w workach typu bis-bas.
ołów
W kontenerze masazynowvm w workach tvou bis-bas.
Na utwardzonympłytamiplacu w wydzielonym
Cynk
mieiscu w workach tvpu bis-bas.
Na utwardzonympłytamiplacu w wydzielonym
Że|azo i sta|
mieiscu luzem lub w kontenerach.
Cyna
W kontenerze magazynowym w workach typu big-bag.
Kable inne niz
Na utwardzonympł1tamiplacu w wydzielonym
wvmienionew 17 04 10
mieiscu w workach tvou bis-bas.
Glebaiziemia,wtym
Na placu w postaci hałdlub pryZm,przy ogrodzeniupo
kamienie, inne niz
wschodniei stronie działki.
wvmienionew 17 05 03
Na utwardzonympłlami placu w wydzielonym
Metale Żelazne
mieiscu luzem lub w kontenerach.
Metale niei.elazne
W kontenerze magazynowvm w workach tvpu bie-bae
MinerĄ (np. piasek,
Na placu w postaci hałdlub pryzm,przy ogrodzeniupo
kamienie)
wschodniei stronie działkt.
Na utwardzonym p\.tami placu w wydzielonym
Metale
mieiscu luzem lub w kontenerach.

4. Pozostałewarunki określonew decyzji StarostyWejherowskiegoNr os-228l2016 z dnia 06 maja
20|6 r. (znaksprawy:oS'6233.f6.20l6'ER) pozostawiasię bez zmian'
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Uzasadnienie
Mariusz Bojka, prowadzącydziałalnośó
gospodarcząpod nazwą P.H.U. ,,STALMAR'' Mariusz
Bojka, ul. Przemysłowa 6, 84-242 Luzino, wystąpił o zmianę ostatecznej decyzji Starosty
Wejherowskiego Nr 03-22812016 z dnia 06 maja 2016 r. (znak sprawy: O5.6f33.26.2016.ER),
zezwa|ającej na zbieranie odpadów przy u|. Przemysłowej6, 84-242 Luzino, (dz. nr |9812, obr.
Luzino, gmina Luzino). Zmiana ma polegać na aktualizacji danych podmiotu prowadzącego
dziatalnośó gospodarczą poprzez zmianę adresu siedziby przedsiębiorstwa oraz zwiększenie
asortymentuzbieranych odpadów.
Nowe rodzaje odpadów przewidziane do zbierania klasyfikowane są jako odpady z
ksńałtowania oraz ftzycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali oraz odpady kabli o
następującychkodach:
l) 12 01 0l odpady ztoczenia i piłowaniaie|azaoraz jego stopów
2) 12 0| 03 odpady ztoczenia i piłowaniametali nieie|aznych
3) I1 04 11 Kable inne niz wymienionew 17 04 l0
Przedsiębiorcana częścidziałkibędzie prowadziłrównież zbieranie odpadów klasyfikowanych
jako odpady z przerobki kopalin oraz odpady z demontaŻuobiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej:
1) 01 04 08 odpady żwiru lub skruszoneskĄ inne niż wymienione w 01 04 07
2) 0l 04 09 odpadowe piaskii iĘ
3) 01 04 |2 odpady powstająceprzy ptukaniu i oczyszczaniukopalin inne niż wymienione w 0l
0401i01 04 l1
4) 17 01 01 odpady betonuoraz grlz betonowyz rozbiórek i remontów
5) l7 0102 Gruz ceglany
6) l7 01 03 odpady innych materiałówceramicznych i elementów wyposazenia
7) |7 0I 01 Zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego,odpadowychmateriatów ceramicznych
i e]ementówwyposazeniainne niż wymienione w 17 01 06.
W ramachdziałalności
będązbieranerówniez odpady:
l ) l 0 12 08 Wybrakowanewyroby ceramiczne,cegĘ kafle i ceramika budowlana(po przeróbce
termicznej)
2) 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
3) |9 12 09 MinerĄ (np. piasek,kamienie).
W myśl zapisów art. 72 ustawy z dnia 3 październiką 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływaniana środowisko(tj. Dz' U. z 2016 r, poz. 353 ze, zm,) zezwolenie na zbieranie odpadów
moie wymagaó decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskowane przedsięwzięcie
polegające na zbieraniu odpadów jest konĘnuacją działalnościi nie będzie wymagało budowy
nowych obiektów budowlanych, ani też dodatkowej infrastruktury technicznej. Zbierane odpady z
demontazuobiektów budowlanych i infrastrukturynie będąprzetwarzanew instalacjach(np. kuszone
w kruszarkach). Uwzględniając powyzsze informacje nie było koniecznościdołączenia decyzji o
środowiskowychuwarunkowaniachdo wniosku o zmianę zezwo|eniana zbieranie odpadów.
W ramach postępowaniawnioskodawca zobowiązałsię na piśmiez dnia 05 maja 20|7 r' (data
wpł. 09 maja f0I7 r.), iżr,zabezpiecry miejsce zbierania odpadów przed dostępem osób trzecich,
poprzezogrodzeniedziałkiod strony ul. Przemystowej.
Biorąc powyŻszepod uwagę orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
od powyższej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorzqdowego Kolegium odwoławczego
w Gdańsku za pośrednictwem organu' który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczeniu
Naruszenie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 20I2n o odpadach lub działanie niezgodnie
7wydanym zezwoleniem może skutkować cffiięciem zezwolenia bez odszkodowania zgodnie z art.
47 ust.2 ww. ustawy.
Zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów jest obowiqzany przekazywać marszałkowi
województwa własciwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych,
zbierania, odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzo,łvy.Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiqzkowi, nie przekazuje zbiorczego zestawienia
danych podlega larze grzywny.
Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiqzku przestrzegania innych przepisów oraz
uzyskania w zwiqzku z prowadzonq działalnościq innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji
administracyjnych.
Stosowniedoprzepisówustqwyz dnia ]6 listopada2006 r o opłacieskarbowej(tj.D,.U. z 2015 r.poz. 783ze
zm.) w dniu 17 marca 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowiewniesiono opłatęskarbowq
w wysokości
308złza wydaniedecyzji(potwierdzenie
wniesieniąoptatyskarbowejw aktachsprawy).
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-Otrzvmuia:
gospodarcząpod nazwą P.H.U. ,,STALMAR'' Mariusz Bojka, ul.
fl/ Mariusz Bojka, prowadzącydztałalność
Przemysłowa
6' 84-242Luzino
2. a.a.ERMM 18.05.2017
r.
Do wiadomości:
1. Marszałek
Województwa
Pomorskiego,
ul. Okopowa2|/2,7,80-810 Gdansk
2. PomorskiWojewódzkiInspektorochrony Srodowiska,Trakt Sw. Wojciecha293, 80-00l Gdańsk
3. wójt GminyLuzino,ul. ofiar Stutthofull, 84-242Luzno
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