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o.Ś.IV/7ó3I-ZT- 6 l 05 Zyrardów Ż005-03-23
DECYZJA

Na podstawte art. Ż8 t art' 63 ustawy z dnla 27 kvłietnta Ż00l roku o odpadach ( Dz. U.
Nr 62 poz.6Ż8 ) oraz rczporządzenia Ministra ochrony Środowiska z dnia27 wtześnia20Ol
roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. IJ. Nr 112, poz. IŻ06 z 200I roku ) otaz art' 104 s 1

kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. I07I z 2000r.
zpóźn' zm.)

po r ozpatrzeniu
wniosku Firmy EKONIP Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1A, 96 _ 3z5 Radziejowice, pismo
z dnia 28'0I.2005t., w sprawie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
ntebezptecznych i innych uż ntebezpieczne oruz tch transport

orzekam

I. ZezwoliĆ Firmie EKONIP Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1A,
zbieranie niżej wymienionych rodzajów odpadów :

15 01 02 _ opakowania z tworzyw szłucznych
15 01 05 - opakowania wielomateiałowe
15 01 06 - zamieszane odpady opakowaniowe
15 01 10* _ opakowania zawierajace pozostałości substancji

zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I
bardzo toksyczne i toksyczne )

19 12 0I - papier i tektura

96 _ 3Ż5 Radziejowice na

niebezpiecznych lub nimi
i II klasy toksyczności -

[I. określió miejsce magazynowania zbieranych odpadów - teren działki przy
ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach.

odpady będą magazynowane na euro paletach w szczelnie zamkniętych pojemnikach
zabezpieczonych folią stretch, w halach magazynowych na wydzielonych regałach wysokiego
składowania, w wiatach oraz na placach magazynowych na terenie nieruchomości połozonej
w Radziejowicach przy ul. Przemysłowej 1A.

III. Zęzwolić Firmie EKONIP Sp. z o. o. ul. Przemysłowa IA,96 _ 325 Radziejowice na
transpoft wlw rodzajów odpadów.

1. określić obszar Rzeczpospolitej Polskiej jako obszar prowadzenla działa|ności w zakresie
transportu zbieranych odpadów.

odpady będą transportowane samochodami stanowiącymi własność Firmy EKONIP
Sp. z o' o. ul. Przemysłowa IA,96 - 3Ż5 Radziejowice.

Z następującymi zastrzeżeniami:
1. odpady będą magazynowane jeżeli konieczność magazynowania vvynika z procesów

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminu tych procesów.



2. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną oznakowane i zabezpieczone
przed dostępem osób postronnych.

3. odpady będą pr7ekazywane wyłącznie odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania Ęmi odpadami tj. od4tsku lub
unieszkodliwiania.

4. Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia
28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
t ransp o rtu o dp adów ni eb ezpi e czny ch.

5. Firma będzie prowadzić ewidencje ilościową i jakościową odpadów zgodnie z afr. 36 ust.]
ustaw o odpadach oraz przekazywała zbiorcze zestawienia danych o ilości i rodzajach
odpadów marszałkowi województvva zgodnie Z art.37 ust.I wt\u ustaw'

IV. WaznośĆ zezwolenia określa się na dzieft 23 marca201'5r.

V. Niniejsze zezwolenie moze byÓ cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania jeŻeli
gospodarka odpadami będzie ptowadzona z naruszeniem warunków niniejszego
pozwolenia, ustawy o odpadach lub innych przepisów ustawy prawo ochrony
środowiska.

TJZASADI{IENIE
Firma EKONIP Sp. z o' o. ul. Przemysłowa 1A, 96 _ 3Ż5 Radziejowice, pismem z dtia
28.01.2005r., zwtócIła się do Starosty Powiatu Zyrardowskiego z wnioskiem w sprawie
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecztych i innych niż niebezpieczne otaz
ich transport.
Do wniosku zostały załączone informacje wymagane art. Ż8 ust. 4 ustaw o odpadach
oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu na którym będą magazynowane
przedmiotowe odpady.
Na podstawie powyzszego oraz uzgodnienia, w formie postanowtenia z dnla Ż5.0Ż.2005r.
znak: RGK .XI']0I5l9l2005, z Wójtem Gminy Radziejowice orzeczono jak w sentencji.

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
w Warszawie za moim pośrednictwem 

' 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji - stosownie do art. 9 otaz części IV pkt 48 załącznika
do ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm. )

- w kwocie 600 z| na|eży wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Zyrardowie:
PKo BP S.A o/Zyrardów 85 1020 1055 OOOO9702*^.?7,,T, 

,
''.i

Do wiadomości :
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Brechta 3 , 03-47Ż Warszawa
Ż'Prezydent Miasta Żyrardowa Pl. Jana Pawła II nr 1 ,96-300 Żyrardów


