
Egzemplarz nr L

oława, dnia 10 maja 2017 r.

os .6233 .21 .2017

Decyzia nr 90

Na podstawie art' 1o i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. tJ' z 2o16 r'' poz' 23 z późniejszymi zmianami) oazaft.41 ust 1 oraz ań' 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)

postanawiam

udzielić zezwolenia na zbieranie odpadów

RIVASCRAP Sp. z o.o. SP. k.

ul. Pońowa 'l,

55-200 oława

NIP 9 t 2 18 99-487, Regon 366627669

pod naStępującymi Warunkami:

1. Decyzję wydaje się na czas określony do dnia 10 maja 2027 r-

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania oraz opis metod zbierania odpadów.

Dzlała|nośc W Zakresie zbieranla odpadÓW prowadzona będzle na terenie przemysłowym Wynajmowanym

od 'Zakpol" Piotr Zakonek. lvliejscem zbierania jest ogrodzony teren o powierzchni 500 m2 wydzielony

na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 10, AlVl-67 przy ul' Pońowej 1 w oławie'

Tabela nr't Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania na Wyznaczonej częŚci działki przy ul' Pońowej

1 w oławie, działka nr 1o, AM-67, obręb oława' gmina miasto oława'

L.p. Rodzaje odpadów oznaczenie kodowe

odpady żwiru lub Skruszone skały inne niŹ Wymienione W 01 04 07 01 04 08

2 odpadowe piaski i iły 01 04 09

3. odpady tworzyw sztucznych (z Wyłączeniem opakowań) 02 01 04

4. Odpady metalowe 02 01 1A

5. Odpady kory ikorka 03 01 01

6 Trociny, Wióry, ścinki' drewno' płyta Wlórowa i fornir inne niż Wymienione W 03 01 04 03 01 05

7. Odpadyzkoryidrewna 03 03 01

B. Mechanicznie Wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury itektury 03 03 07

L odpady Z sońowania papieru itektury przeznaczone do recyklingu 03 03 0B

10. Bitum 05 01 '17

11 Odpady z ptzelwatzan ia azbestu 06 13 04.

12 odpady z przemysłu gumowego i prodUkcji gumy 07 02 B0

13. odpady farb i lakierów inne niż Wymienione W 08 01 11 08 01 12

14
Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłóW (z Wyłączeniem pyłóW z kotłóW Wymienionych

w 10 01 04)
10 01 01

15. Piaski Ze ZłóŹ fluidalnych (Z Wyłączeniein 1o o1 B2) 10 01 24



16.

Niep17eroo'one 7Uzle z iĄnych procesóW
10 02 01

17. 10 02 02
18. Zgorzelina walcownicza

Zs*y ' ''t"bt*" 
ż"b-

10 02 10
19. 10 02 B0
2A zgaly z wylopu inne niŻ Wynlenione w lo 03 1 5 10 03 16

21
lnne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłamj z młynóW kUlowych; inne niz wymieniorre w 1o
03 21 10 03 22

22 Zużie z produkcji pierwotnej i Mórnej (z Wyłączeniem 1o 05 B0) 10 05 01

23 Zgary inne niż Wymienione W 10 05 ']o 10 05 11

24. Żużle granuIowane z piecóW szybowych oraz żużle z piecóW obrotowYch 10 05 80
25 Zużle z produkcji pierwotnej iMórnej 10 06 01

26. Zgary z produkcji pielwotnej iWtÓrnej 10 06 02
27 Zużle szybowe i granUlowane 10 06 80

28, Zuż|e z produkcji pierwotnej iWtórnej 10 07 01

29 Zgary Z produkcji pierwotnej iMórnej 10 07 02
30. lnne żUżle 10 08 09

31.
zgary z wylopu o Właściwościach palnych ]ub Wydzielająca W Zetknięciu z wodą gaIy
palne W niebezpiecznych ilościach 10 08 10.

32 Zgary inne niż Wymienione W 10 0B 10 10 08 11

33 Zużle odleWnicze 10 09 03

Wybrakowane Wyroby Źeliwne 10 09 B0

35 Zgary i Źużle odlewnicze 10 10 03

36 Zużyte folmy 10 12 06
Wybrakowane Wyroby ceramiczne, cegły' kafle iceramika budowlana (po przeróbce
termicznej) 10 12 08

38. odpady ze sZkliwjenia zawierające metale ciężkie 10 12 11

39 odpaoy ze s,,k'iwienia inne n'Ż Wymien one w 10 l2 ' ' 10 12 12

40. Odpady betonowe iszlam betonowy 10 13 14

41. odpady Ż prodUkcj] cementU 101380
42. Odpady z produkcji gipsu 10 13 81

43 Wybrakowane wyroby 10 13 A2

44 Zuzle z produkcji żelazokrzemu 10 80 0'1

45. odpady z tłoczenia i pjłowania żelaza oraz jego slopóW 12 01 01

46. cząStki i pyły żelaza oraz jego stopóW 12 01 02

47. odpady z tłoczenia i piłowania meiali nieżelaznych 12 01 03

4B cząstki i pyły metali nieŹeIaZnych 12 01 04

49. odpady z toczenia i Wygładzania tworzyw Sztucznych 12 01 05

50 Odpady spawalnicze 12 01 13

51. odpady poszlifierskie inne niż Wymienione W 12 01 16 12 01 17

52 zużyte maleriały szlifierskie inne niż Wymienione w 12 01 2a 12 01 21

53. Syntetyczne oleje silnikowe' przekładniowe i smarowe 13 02 06'

54 lnne ole]e si'nikowe' przekładnlowe ismarowe 13 02 08.

55 olej opałowy io ej napędowy 13 07 01-

56. Benzyna 13 07 02.

57 lnne paliwa (Wlącznie,/ mles.Ża r in d r'] i) 13 07 03-

58. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01

59. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

60 Opakowania z drewna 15 01 03

61 Opakowania z metali 15 01 04

62. opakowania Wielomateriałowe 15 01 05
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63.

64.
a!!Y:T-"d!"dry!919Y!9*9-
opakowania ze szkła

opakowania z tekstylióW

konstrukcyjnego (np' azbest), Włącznie Z puStymi po]emnika!l!!!Ę!!!l!|-

15 01 06

15 A1 07

65 15 01 09

66.
15 01 11-

67.

68.

69

@filtryolejoWenieujęteWinnychgrupach),tkaniny
do Wycierania (np' szmaty, ścierki) iUbrania ochronne zanieczyszczone substancjami

nrebezpiecznymi i1P PCB)
śorbenłx materńły nltracvjrre' tt aninv do Wycierania (np' szmaty' ścierki) i ubrania

ochronne inne niż Wymienione W 15 02 02

Żuzyte opony

Z-l" trlb 
"b""dąą* * d" -yik*'""" p a'}a.dy 

- 

'

15 02 A2.

15 02 03

16 01 03

70. ex16 01 04.

71.

72.

Zu.}rtn@a po]azdy niezawlera]ące cieczy i innych

niebezpiecznych elementóW

Frllry olelowe

okładziny hamu|cowe inne niż W 16 0'1 1 1

Zbiorniki na qaz skroplony

|\,4etale żelazne

lV]etale nieżelazne

T-*ay"" "Ż,'"-"
szkło

ex16 01 06

16 01 07.

74.

75.

16 A1 12

16 01 16

16 01 17

76 16 01 1B

77.
16 01 19

78. 16 01 20

16 01 21.Niebezpieczne elementy inne niż wymienione W 16 01 07 do 16 01 11' 1tj 0'] 13 1 '] tj Ul

14

lnne niewym,en'one elementy

lnn_e niewymienione odpady

zrźyl rr.ąd.eni" zawierające woIny azbest

80.
16 01 22

B1
16 01 99

a2. 16 02 12.

83.
zuzytł urząo.enia zawleąące niebezpieczne elementy ( ) inne niż Wymienione W 16 02

99 9! ]! !Ł 12

zużyIe ulząózenia inne niż Wymienione W 16 02 09 do 16 02 13

16 02 13-

84 16 02 14

85. Niebezpieczne elementy lub części składowe usUnięte z Zużytych urządzeń 16 02 15.

86 Elementy usunięte z zużytych Urządzeń inne niŹ Wymienione W 16 02 15 16 02 16

a7 Batelie i akL,nulaloty ołowlowe

Inne baterie i akumulatory

odpaof."*i",a1ąc" l.*ę 
"ano*ą 

iń 1ą produity

16 06 01r

BB 16 06 05

B9 16 07 0Br

90. odpady zawierające inne sUbStancje niebezpieczne 16 07 09.

91.
ZuŻyte kala|izaIoly zawierające
wyłączeniem 16 0B 07)

Złoto Srebro, Ren rod, pallad, iryd lub platynę ( z

zuŻyIe kaIa|izaIoly zanieczyszczone subStancjami niebezpiecznymi

16 08 01

92 16 08 07.

93. odpady betonu oraz gruz betonowy Z rozbiórek i remontóW 17 01 01

94 Gruz ceglany

odpadV jnnVch materiałóW ceramicznych i elementóW WyposaŹenia

17 01 02

95

96

17 01 03

Zme,szane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiałóW ceramicznych i elementóW Wyposażenia zawierające sUbstancje

nrebezpiec/ne

17 01 06r

97
ZmbSZane odpady Z beionu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałóW ceramicznych

elementóW Wvposażenia inne niż Wymienione W 17 01 06
17 01 01

98.

99.

USunięte tynki' tapety, okleiny itp.

9,q!9dvil9T9ry! p"g jldol? d'os

lnne nie wymrel'one odpady

Drewno

Szkło

*orzyuu*aruarnu

17 01 80

17 01 81

100 17 01 82

1 0'l 17 02 01

102 17 02 02

103. 17 02 03
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104
odpady drewna szkła i tworzyw iztuc.iiycn
-s9!l9!99Tl!Ę!9aąe!a!ymi (podkłady kolejowe)
Asfajt zawjerający Smołę

ZaWlera]ące )ub zanieczyszczonę
17 A2 04"

105
17 03 01.

106 Asfalt inny niŹ Wymieniony W 17 03 0.1

S."fa rc.d"kty ".oior"
Odpadowa papa

ltliuo.' ńąi .n*'ąo.-
Aluminium

ołó* -.

Cy'*
Zelazo istal
cy* 

-M"s."r"y r"tal

17 03 02
107 .

17 03 03-
108 170380
109

17 04 01
110.

17 04 02
111

17 04 03
112. 17 04 04
1 13.

17 04 05
114. 17 04 06
115.

17 04 07
116 \Jupauy rnera zanleczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 09-
117.

1 18.
^aIJle 

zawlera]ące ropę nanową' Smołę iinne substancje niebezpieczne

^aore 
tnne rtz wyrntenione w 17 04 10

Gleba /iemla' W lym kamie'']le' zawlelalące suostańc1e n'etezo'eczne 1np' PCa1
oleo" i'lu'-a' * iy,', io-.on€J""" .-;V-e'-""e ' lz os o:- 

_ __

uroo"ł . pogłęoiani" .a*iuąą"y luo .",l'"".y".;;V 
"ub"t*l","'i '."oe-i""-rr.'*rlr_

17 04 10-

17 04 11
119

17 05 03.
120

17 05 A4
121. '17 05 05.

1? Ori 06

17 05 At'

122 Urobek z pogłębiania inny njż Wymieniony W 17 05 05
łuczeńtorowy(kruszywo).""i"ra;ący"uosan"1"niuo".p"".*-123.

124. Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŹ Wymieniony W 17 05 07 

-

H,łareiaty izolacy]re zaw'erapce azbest
'nne matelialv l,,olacyjne Zawierające Substafc'e niebe7pieczne
Vlater ialy r,,olacyjne rnne nrz wymie.Ione w 1 / 06 O I ,7 06 03
H,łł"*ły Lon"t"x"y1"u'"*'ui
Mlternły-to'lstrukca-@czone suustanc;ami
niebezpiecznymi

17 05 0B
125

17 06 01.
126. 17 06 03"
127 .

17 06 04
128. 17 06 05.

129.
17 08 01'

130 |Vla1ellary KonslruKcyjne Zawlera]ące gips jnne niż wymienione W .]7 0B o1
odpady z budowy remontóW ioemontazu zawiera]ące
il-opaav z ouiow1l' remońtow l oemorłazu zavllerajlce rca 1ryi suostanc;ł przeomńty
zawierające PcB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawiera)ące zywice' szczelne
zFspoły okienne hondenSaloryJ

17 0A 02
'131 

.
17 09 01.

132.

133.

17 09 02-

Inne odpady z budowy, rernontow i oeńóńtazu 1w tym odpad
substancje n jebezpieczne 17 09 03-

134.
Zmieszane odpady z budowy, renr;ntó* ffi; nńe;E'ńbnbne W 1? 09 01
170902i170903
z1om zelazny LSU1lety z poplołóW palenlskowych
Zużie i popioły paleni"ko*" inn" nż *y.i"ni*e 

' 
'19 o

Wsjęonie pl7enieszanp odpady s^ładalacP śię *y,ączn'e Ż odoadÓW i'']1ych 1z
niebezpieczne
S kr alk

z"*"rtose pla"r,o'_niło* 
-lnne n,ewymienione odpady

OapaOy Zela." ist"li
ódoaoy'netali n'ezela/nych

lnne niewymienlone odpady

Papier . te\turo

l\,4etale Źelazne

Metale nieżelazne

Tworzywa sztuczne i guma

szkło

17 A9 04

135 19 01 02
136. 19 A1 12

19 02 03137 .

1 38.

139
19 08 01

19 08 02

19 09 99140.

141.

142.

143.

laa,
145.

146.

19 10 01

19 10 02

191199
19 12 01

19 12 02

19 12 03
147 . 19 12 04
148. 19 12 05
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149 Dlewno inne niż Wymienione W 19 12 06

lV]inerały (np' piaSek, kamienie)

19 12 07

150. 19 12 09

Pod kodem ex16 o1 04- - zużyte lub nienadające się do uŻytkowania pojazdy i kodem eX16 01 06 - zuŻyte

lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementÓW

zbierane będą pojazdy, ktÓre nie Są Zaliczane do kategorii M1 lub N1' oraz motorowery irÓjkołowe które nie

są zaliczane do kategorii L2e będą to np' lokomotywy, Wagony' koparki, ładowarki' maszyny samojezdne itp'

Zbieranie odpadÓW Wyszczególn ionych W Tabeli nr 1, polegać będzie na selektywnym gromadzeniu

ich przed transpońem do miejsc pŻelwarzana' w tym WStępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej

zmiany charakteru i składU odpadÓw, niepowodujące zmiany kwalifikacji odpadÓW'

Metody zbierania odpadÓW:

. metoda selektywnego systemu zbierania odpadów u żródła pzez Wytwórcę i bezpośrednio

w trakcie przeładunku - polega na sortowaniu odpadÓW, tj' oddzielaniU poszczegÓlnych rodzajÓW

i magazynowaniu ich W odrębnych pojemnikach' kontenerach lub workach w miejscu Wytwarzania'

W zależności od przyjętego W umowie sposobu odbioru odpadÓW' mogą byc Stosowane następujące

systemy: pojemnikowy, kontenerowy, workowy' system bezpoŚredniego magazynowania

w wyznaczonych miejscach na placu. l\4etoda polega na zapewnieniu i podstawianiu odpowiednich

ŚrodkÓW technicznych (kontenerÓW, pojemnikÓw, WorkÓW, itp') W miejscach wytwarzania odpadÓW,

_ metoda minimalizacji odpadóW - redukcja iunikanie niektÓrych strumieni odpadÓW, przez wybiÓrcze

przyjmowanie odpadÓw po ocenie wlzualnej, niekorzystna ofeńa handlowa, brak możliwoŚci dalszego

zagospodarowania odpadÓW, itp.

metoda zbierania z kompresją odpadóW - zmniejszania ich objętości, przez ręczne Zgniatanie'

ubijanie w trakcie magazynowania, W celu Zapewnienia jak największej masy odpadÓW

przygotowywanych do transpońu, z jednoczesnym nieprzepełn ian iem pojemnikÓW i konteneróW oraz

nieprzekraczaniem ładownoŚci ŚrodkÓW transportu'

l\4iejsce magazynowania zbieranych odpadÓw musi byc dostosowane do ich Właściwości chemicznych

i f|zycznych ' W sposÓb zabezpieczający przed oddziaływanlem czynn]kow atmosferycznych l dostępem osób

postronnych.

3' Miejsce isposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

odpady magazynowane będą w miejscu prowadzenia Zbierania odpadÓw na Wyznaczonej części działki

przy ul' PońoWeJ 1 o nUmerze ewidencyjnym 1o, AlV-67, obręb oława, gmlna mlasto oława na Wydzielonym

ierenie o powierzchni 50o m'Ż' odpady będą przechowywane selektywnie, zgodnie z przyjętą technologią

rozdziału odpadÓW, W: kontenerach w Wersji otwartej lUb Zamkniętej' pojemnikach typu mauzer, pojemnikach

stalowych, pojemnikach siatkowych, koszach siatkowych, beczkach stalowych lub plastikowych, w workach

typu Big-Bag, na pa]etach ina środkach transportu' odpady azbestowe konstrukcyjne, izolacyjne, płyty

faliste Zbierane będą na paletach foIiowanych owinięte taśmą transportową' szczelnie zabezpieczone przed

możliwością kruszenia i rozwiewania się WłÓkien azbestowych' Zuzyte akumulatory i baterie gromadzone

będą W zamkniętych przeznaczonych do tego celu specjalistycznych pojemnikach typu P-1' Pojemniki

Wykonane są z blachy stalowej (stal St3S)' Wyłozone materiałem kwasoodpornym. Pojemniki zabezpieczają

całkowicie podłoże przed Wyciekami elektrolitu I przeznaczone są do przechowywania akUmUlatoróW
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rnokrych i sUchych' odpady oiejowe iinne niebezpieczne W postaci ciekłej będą przechowywane
W mauzerach i beczkach stalowych lub plastikowych deklowanych' l\4iejsca magazynowania odpadÓW
olejowych zostaną Wyposazone W sorbent w ilości odpowiedniej do iloŚci magazynowanych olejÓW
odpadowych' odpady sypkie, gruz, ziemia, piasek, żUzel niestanowjące zagroŻenia dla środowiska będą
hałdowane W pryzmach bezpośrednio na powierzchni terenu

Kontenery, mauzery i inne pojemnikj W ktÓrych magazynowane będą odpady niebezpieczne będą
posiadały atesty na przechowywanle sUbstanc]i n iebezpiecznych' odpady magazynowane na placu będą
gromadzone W sposób Uporządkowany' bez WyraŹnego podziału na sektory W sposÓb rotacyjny' Mle]sce
magazynowania będzie oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osÓb trzecich, W sposÓb
un iemożliWia]ący zm eszanie rÓznych rodzajóW odpadÓW

4- ln ne warunki.

prowadzenie jakoŚciowej j ilościowej ewidencji odpadÓW Zgodnie z kataloglem odpadÓw
oraz ze wzorami dokUmentÓW stosowanych na potrzeby ewidencji odpadóW,
przechowywanie prowadzonej ewidencji odpadóW przez okres 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, ktÓrego dotyczą'

magazynowanie odpadÓw powinno odbywac się z zachowanlem obowląZujących prŻepisÓW prawa
przy zapewnieniu higienicznych WarunkóW pracy oraz nie moze Stanowic zagroŻenia dla Żdrowia ludzi
iŚrodowiska'

okres nagazynowania nle pow nlen W orzypadku odpadÓw przeznaczonych do skladowanla trwac dł-Zej
niż jeden rok' odpady te mogą być magazynowane Wyłącznie w celu zebrania odpowiednie] iloŚci
do transportu na składoWisko odpadÓW,

odpady' Z Wyjątkiem odpadÓW przeznaczonych do składowania' mogą byc magazynowane, jeŹeli
koniecznoŚc magazynowania Wynika Z procesÓW technologicznych lUb organizacyjnych i nje przekracza
termjnÓW uzasadnionych zastosowaniem tych procesÓW' nie dłuŹej jednak niŻ przez 3 |ata'
ńagazynowanie odpadów powinno odbywac się z zachowaniem obowiązujących przepisÓW prawa
przy zapewnjeniu higienicznych WarunkóW pra;y oraz nie moze Stanowic zagroŻenia dla zdrowia ludzi
iśrodowiska'

zakazuje się Żbierania (gromadzenia' magazynowania' składowania) odpadÓW poza mie]scem
okreŚlonym W pkt' lll decyzji'

6.

7.

5.

4.

3.

1.

R-odzaje odpadów

odpady ciekle gęste ciecze szlamy

odpady niebeZpieczne stałe

odpady inne niż n'ebezpieczne Stałe' (Sypkie' pjaski'
ziemie, kamienie, drewno' złomy, tworzywa' itp)

sposób zbierania oapaaow
na środkach transportu W kontenerze o duzej ladównośą
w beczkach plastikowych z deklem, w pojemnikach typu

mauzer' pojemnikach przemysłowych szczelnych'
kanistrach

ofoliowane na paletach, na środkach transpońu w
kontenerze o dużejładowności' W beczkach plastikowych z

deklem, stalowych z klamrą zaciskową, W Workach typu

'-ĘĘĘ994ojemnikach przemysłowych szczelnych
beŻpośrednio na środkach transpońu' oplandeiówirre

przed WyWiewaniem lUb namoczeniem i nasłonecznieniem'
W pojemnikach otwańych' na paletach, w koszach

stalowych, bezpośrednio W kontenerach przewozowych,
r/r'orki typu Bjg-Bag, beczki stalowe, beczkj plastikowe
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8. odpady plzeznaczone do magazynowania powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym wpływem

czynnikÓW atmosferycZnych, oraz przenikaniem składnikÓW ZaWańych w odpadach do środoWiska,

9' miejsca magazynowania odpadÓW niebezpiecznych powinny byĆ zadaszone, oznakowane tablicą

informacyjną, trwale zabezpieczone przed dostępem osÓb niepowołanych, a podłoże w tych miejscach

powinno stanowic trwałą barierę izolacyjną zatJezpieczającą przed ewentualną migraqą zanieczyszczeń

do gruntu lub do Wody' Wyposazonych W urządzenia lUb środki do zbierania WyciekÓW,

10' zuŻyte akumulatory i baterie gromadzone będą W zamkniętych przeznaczonych do tego celu

specjalistycznych poiemnikach,

'11- odpady niebezpieczne należy magazynowac W szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałÓW

trudnopalnych, odpornych na działanie substancji W nich umieszczonych,

12' odpady UciążliWe zapachowo muSZą byc przechowywane W SposÓb zapewnia]ący hermetyzację

procesu,

13' sposÓb postępowania z odpadami W postaci zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinien

byc zgodny z ustawą o zuŻytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym'

14' prowadzenie przedmiotowej działalnoŚci nie moŻe naruszac innych WarUnkÓw wynikających

z przepisóW o ochronie Środowiska, a W SzczegÓlności ustawy o odpadach'

15' sposÓb postępowania Z odpadami niebezpiecznymi musi byc zgodny z art.21 ustawy o odpadach,

16. odpady powinny byĆ przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie Zbierania, transportu' przetwarzania lub un ieszkodliwian ia odpadÓW,

17' prowadzenje działalności w zakresie zbierania odpadÓW, nie moŻe Stwarzac Uciązliwości W uŻytkowaniu

działek sąsiednich naleŹących do osÓb trzecich; W szczegÓlności W zakresie emisji pyłÓW i gazÓw

do powietrza oraz emisji hałasu'

5' W przypadku stwierdzenia, że prowadzenie przedmiotowej działalności narusza ustawę

o odpadach lub warunki niniejszej decyzji, zezwolenie na pzetwarzanie odpadów może zostać

cofnięte bez odszkodowania - art' 47 Ustawy z dnla 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz' U. z 2016 r'

poz. 198/)

Uzasadnienie
W dniu 13 kwietnia 2017 r' do Starosty oławskiego Wpłynął Wniosek RIVASCRAP Sp' z o'o' Sp' k''

L]l Pońowa 1' 55_2oo oława o Wydan,e zezwolenia na Zbleranie odpadÓW na terenie wydzielonej części

działki przy ul' Pońowej 1 ' o nUmerze ewidencyjnym 10' Al\4-67 W oławie' Wynajmowany teren

o powierzchni 500 m'Żnalezy do ''Zakpol'' Piotr Zakonek' Wniosek odpowiada Wymogom określonym W ań.

42 ustawy o odpadach idotyczy zbierania odpadÓW. Wniosek okreŚla rodzaje odpadÓW przeznaczonych

do zbierania' sposÓb gospodarowania odpadami, W tym opis metody zbierania odpadóW' Ponadto okreŚlone

zoStało- miejSce prowadzenia działalnoŚci oraZ przedstaWiono moŻliwoŚci techniczne i organizacyjne

pozwalające naleŻycie WykonywaĆ przedmiotową działalnoŚĆ' Wobec powyższego w dniu 21 kwieInla 2017

r', zgodnie z art' 61 s 4 K'p.a' (DZ' L)' z 2016 r.' poz' 23 z późniejszymi Zmianami')' zawiadomiono strony

o toczącym Się postępowaniu administracyjn ym' wyznaczając jednoczeŚnie termin do zapoznania

się z dokumentami stanowiącymi podstawę do Wydania zezwolenia' W przewidzianym terminie

nie zgłoszono uwag. W trakcie postępowania ustalono, ze R|VASCRAP Sp' z o'o. sp'k. posiada mozliwoŚci

technicŻne i organizacyjne pozwalające nblezycie wykonywac działalnoŚc W zakresie zbierania odpadÓW'
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Dzierzawi częŚc działki nr 1o, AN4-67, obręb m' oława o powierzchni 5o0 m2 na terenie przemysłowyrn'

posiada pojemniki do magazynowania odpadóW: mauzery, beczki Stalowe iplastikowe, Worki typu big-bag

oraz Środki transportowe Wspomagające ZaładUnek i rozładUnek odpadÓW (wÓzek widłowy, koparko-

ładoWarka)'

Zgadnie z definic]ą zawańą W ań. 3 Ust'4 uStawy z dnia 20 stycznia 2005 r' o recyk|ingU pojaZdóW

Wycofanych Z eksploatacji (Dz'U' z 2o16 r. paz'1948) przez po)azd rozumie się pojazdy samochodowe

zaliczane do kategorii N41 lUb N1, określone W przepiSach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe

za|iczane do kategorii L2e, okreŚlone w przepisach o ruchu drogowym' Tylko zbieranie odpadÓW powstałych

Z tych pojazdÓW podlega przepisom ustawy o recyklingu pojazdÓW wycofanych z eksploatacji' Zbieranie

odpadÓW W postaci pozostałych pojazdów o kodach eX160104- ieX160106 doprecyzowanych W punkcie

2 decyzji podlega zbieraniu na podstawie ustawy o odpadach.

zgodnie z art' 10 s 1 K.p'a. pismem z dnia 2 mai]a 2017 r' zawiadomiono strony o zakończeniu

postępowania oraz Wskazano na moŹliwośc dokonania oceny zgromadzonego materiałU dowodowego'

W przewidzianym terminie nie zgłoszono UWag'

Warunki określone W niniejszej decyzji mają na celU Zapewnien]e WłaŚciwego sposobU

gospodarowania odpadami oraz zminimalizowanie zagraŻenia d|a Życia i Zdrowia |UdZi' Ponadto okreŚ|one

Zostało miejsce prowadzenia dZiałalności oraz przedstaw]ono moż| Wości techniczne ] organiZacy]ne

pozwala]ące nalezycie Wykonywac przedmiotoWą działalnoŚc'

W zwiąZku z powyŻszym uznano ze n]e ma przeszkÓd do Wydania zezwolenia na zbieranie

odpadÓW' a zatem orzeczono' jak W sentencji'

Pouczenie
od wydanej decyzji służy stronie odvołanie -do samorządowego Kalegium odwoławczego
pl. Powstańców waisźawy 1, bo-g51 wrocław:-óilwibłan& ldĘosi s'ę za pośiednictweń Starosty oławskiego

Otrzvmuia:

1. RIVASCRAP Sp z o o.

2 ZAKPOL Piotr Zakonek,

3. aa,

Do wiadomości:

.4' BUrmistrz Miasta oława,

5. Marszałek WojewÓdztwa DolnoŚląskiego We WrocławiU'

6. Wojewódzki lnSpektor ochrony Srodowiska We WrocławiU'

sprawe prowadziła:
4neIa s/abicĄd

Główny specjalista W Wydziale ochrany Środawiska
tel.071 301 15 72
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