STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

Środa Śląska, dnia 1 kwietnia 2015 r.
ŚiR.6233.33.06.2014.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. poz. 21) oraz
art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. Pana Jarosława Grzesika oraz Pana Artura Szczepańskiego
reprezentujących firmę: PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o. , ul. Rogowska 24/9, 54-440 Wrocław
(aktualna siedziba firmy: ul. Produkcyjna 3, Błonie, 55-330 Miękinia (NIP: 8942751615, REGON:
932898519) w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na
terenie działki geodezyjnej nr 148/8, obręb Błonie, gmina Miękinia

orzekam
I. Zezwolić firmie: PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o. , ul. Produkcyjna 3, Błonie, 55-330 Miękinia
(NIP: 8942751615, REGON: 932898519) na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie
części działki geodezyjnej nr 148/8 obręb Błonie, gmina Miękinia.
II. Określić rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania oraz miejsce i sposób ich
magazynowania w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.
Odpady magazynować selektywnie w hali produkcyjno-magazynowej lub na placu magazynowym na
terenie działki nr 148/8, obręb Błonie, gmina Miękinia.
Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

03 03 08
07 02 13
15 01 01
15 01 02
15 01 04
16 01 17
16 01 18
16 01 19
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
20 01 01
20 01 39

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
Odpady tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Ołów
Cynk
Żelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Papier i tektura
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
1

20 01 40

Metale

Tabela nr 2. Rodzaje odpadów z uwzględnieniem sposobu magazynowania odpadów

Kody odpadów

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 Odpady magazynować selektywnie w hali magazynowej
04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 lub w kontenerach posadowionych na utwardzonym placu
06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 magazynowym. Metale kolorowe oraz wióry metalowe
magazynować w pojemnikach w hali magazynowej, metale
z żelaza i stali gromadzić w kontenerach na utwardzonym
terenie
07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 Odpady magazynować selektywnie luzem, w belach lub w
12 04, 20 01 39
kontenerach posadowionych na utwardzonym placu
magazynowym. Odpady opakowaniowe gromadzić luzem
przy taśmociągu oraz w belach na placu, pozostałe
tworzywa sztuczne gromadzić w kontenerach.
03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01

Odpady magazynować luzem przy taśmociągu oraz w
belach na utwardzonym placu magazynowym.

III. Określić dodatkowe warunki zbierania odpadów:
Zobowiązać firmę: PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o. , ul. Produkcyjna 3, Błonie, 55-330 Miękinia
(NIP: 8942751615, REGON: 932898519) do przestrzegania następujących warunków:
1) przekazywania odpadów podmiotom uprawnionym do ich odbioru
2) magazynowania odpadów w sposób:
a) zabezpieczający środowisko przed ich szkodliwym oddziaływaniem
b) zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych mogących negatywnie wpłynąć
na możliwość dalszego przetwarzania,
c) zgodny z wymogami przeciwpożarowymi – podczas magazynowania odpadów teren wyposażyć
w urządzenia i materiały gaśnicze,
d) selektywny uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów w specjalnych, szczelnych
pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do każdego rodzaju odpadu zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach, w sposób uniemożliwiający ich negatywnie oddziaływanie na środowisko i
zdrowie ludzi i zabezpieczający przed skażeniem środowiska
e) zapobiegający rozproszeniu na terenie prowadzonej działalności jak również na tereny
przyległe,
f) odpowiednio oznakowany i opisany (miejsce magazynowania odpadów powinno być
oznakowane, a pojemniki i kontenery z odpadami opisane)
g) zabezpieczający teren przed dostępem osób postronnych, na terenie o utwardzonej, szczelnej
nawierzchni
IV. Określić metody zbierania odpadów:
Zbierane odpady należy gromadzić w sposób selektywny na terenie działki 148/8, obręb Błonie, gmina
Miękinia. Po dostarczeniu odpadów na teren zakładu, odpady będą ważone, a następnie za pomocą
wózka widłowego i ładowarki teleskopowej umieszczane w pojemnikach, kontenerach, boksach lub
luzem na placu magazynowym. Odpady gromadzić w hali produkcyjno-magazynowej lub na placu
magazynowym. Odpady metali kolorowych zbierać selektywnie w oznaczonych pojemnikach w
wyznaczonych miejscach w hali produkcyjno-magazynowej. Pozostałe odpady w tym złom żelaza i
stali gromadzić w kontenerach posadowionych na placu magazynowym. Odpady z papieru i tektury
oraz odpady tworzyw sztucznych rozładowywać luzem na placu magazynowym, skąd ładowarką
kierowane są na taśmociąg do belowania. Zbelowane odpady magazynować aż do czasu
przygotowania partii wysyłkowej.
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V. Ustalić termin obowiązywania decyzji do dnia 31 marca 2025 r.
UZASADNIENIE
W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął do Starosty Średzkiego wniosek Pana Jarosława Grzesika
oraz Pana Artura Szczepańskiego reprezentujących firmę: PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o. , ul.
Rogowska 24/9, 54-440 Wrocław (NIP: 8942751615, REGON: 932898519) w sprawie wydania
zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki geodezyjnej nr 148/8,
obręb Błonie, gmina Miękinia. W trakcie postępowania firma: PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o.
poinformowała o zmianie siedziby firmy: z ul. Rogowskiej 24/9, 54-440 Wrocław na ul. Produkcyjną 3,
Błonie, 55-330 Miękinia
Do wniosku dołączona została decyzja z dnia 10 czerwca 2011 r., znak: KIRO.7624D.Ś./14.2010/12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Zakładu zbierania, recyklingu i odzysku odpadów wraz z linią sortowniczą na terenie działki 148/8,
obręb Błonie, gmina Miękinia wydana przez Wójta Gminy Miękinia.
Pismem z dnia 8 grudnia 2014 r., znak ŚiR. 6233.33.02.2014 strona została zawiadomiona o
wszczęciu postępowania oraz o wizji w terenie w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie
odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki geodezyjnej nr 148/8, obręb Błonie, gmina
Miękinia, która następnie odbyła się w dniu 18 grudnia 2014 r. W toku prowadzonego postępowania
stwierdzono, że proces inwestycyjny tj. budowa hali produkcyjnej nie został jeszcze zakończony. W
związku z powyższym, pismem z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚIR.6233.33.03.2014 Starosta
Średzki poinformował stronę o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
Pismem z dnia 18 lutego 2015 r., znak: ŚIR.6233.33.04.2014 Starosta Średzki zawiadomił o
przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym, które następnie odbyło się w dniu 5
marca 2015 r. oraz w dniu 19 marca 2015 r. We wskazanych terminach przeprowadzono oględziny
miejsca planowanej działalności w zakresie zbierania odpadów. Podczas wizji przedstawiono
szczegółowy opis sposób gospodarowania z odpadami, z uwzględnieniem zbierania, a także
wskazano miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych odpadów. Nie stwierdzono
przeciwwskazań do udzielenia niniejszego pozwolenia.
Pismem z dnia 23 marca 2015 r. znak: ŚiR. 6233.33.05.2014.2015 Starosta Średzki
zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego. Po rozpatrzeniu przedłożonego wniosku
stwierdzono, że zawiera on niezbędne dane i informacje wymagane art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. poz. 21). Odpady wyszczególnione we wniosku
sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).
Za wydanie decyzji została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 616 zł. Wnioskodawcę
zobowiązano do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Firma posiada możliwości
techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać obowiązki w tym zakresie.
Uwzględniając stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-950 Wrocław, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia (art.127 kpa)

Otrzymują:
1. PAPER-MET RECYKLING Sp. z o.o. , ul. Produkcyjna 3, Błonie, 55-330 Miękinia
2. ŚiR - a/a/I.S.S./Z.Z.
Do wiadomości:
3. Wójt Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14
5. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, W. J. Słowackiego 12-14
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