
r_

16 0t 17 Metale zelazne
t6 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa  sztuczne
I6 01 20 Szkło
I6 02 I4 Zużvte urządzenia inne niz wymienione  w ] 60209 do 160213
1ó 02 16 Elementy usunięte z zuzytych urządzeń  inne niz wymienione  w 1602 ] 5
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa  sztuczne
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 Cvnk
I7 04 05 Zelazo i stal
17 04 06 Cyna
t7 04 07 Mieszaniny  metali
19 01 02 Złom zelazny usunięty  z popiołów paleniskowych
19 I0 01 Odpady zelaza i stali
19 10 02 Od pady met a I i n ieze I aznych
19 t2 01 Papier i tektura
19 I2 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
20 01 01 Papier i tektura

L2. obszar prowadzenia transportu odpadów: Rzeczpospolita Polska.

I'3. Sposób i środki transporlu.
Transport  odpadów prowadzony będzie samochodami cięzarowymi, do których

POLSCRAP Spółka Z o. o. posiada ty.tuł prawny - w sposób niepowoduj ący zagroŻeń ant
uciązliwości dla środowiska (odpady transpotlowane będą w pojemnikach (kontenerach)
przykytych siatką lub plandeką lub też w pojemnikach zamkniętych (w tyrn pyły)

w dostosowaniu do ich właściwości) z zachowaniem wymagań określonych
w obowiązujących przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowyrr oraz ustawy o transporcie
drogowym.

I'4. Dodatkowe  warunki prowadzenia transportu  odpadów.
I.4.I' POLSCRAP Spółka z o. o' obowiązana jest dostarezyć odpady o rodzajach

wyszczególnionych w w/w pkt. I.1. do posiadacza odpadów, który zostałjej wskazany przez
zIecĄ ącego usługę transportu  odpadów.

I.4.2. Pracownikom zatrudnionp przy załadunku' transporcie i rozładunku odpadów
na\eży zapewntć warunki bezpteczenstwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegóInymi  w t1łrn zakresie.

I.4'3. Działalność w zakresie  transportu odpadów nie moze negatylvnie oddziaływaó na
środowisko. POLSCRAP Spółka z o. o. winna nadzorować właściwy załadunek (rozładunek)
o dp adów, a takŻe kontro lowa c szczę|no  ść p oj emników.

L4.4' DziaŁalność w zakresie transpor1u odpadów nie moze naruszać Żadnych przepisów
obowiązującego prawa.

III. POLSCRAP Spółka Z o. o. będzie prowadzić ilościową i jakościową ewidencję  odpadów -
zgodnie z art.36  ustawy o odpadach

III' określam okres obowlązywanianiniejszej decyzji do dnia 28 czerwca2020r.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ws-06.cJ.7662 - 551r0 Kraków, dnia 28 uP 2l,1s

DECYZJA

Na podstawie arl' 28 ust. Ż pkt. 2, ust'3 pkt 2, ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnta 21.04.200Ir.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 25I, z póź' Zm.), $ 3 rozporządzenia
Ministra Srodowiska z dnta 27.09.Ż00Ir. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112'
poz.I206) oraz art. 104 ustawy z dnta 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z2000r. Nr 98, poz.I07I zpóż. zm.),

w wlmiku rozpatrzenia wniosku:
POLSCRAP Spółki Z o. o.) 30 - 605 Kraków, ul' Fredry 4, o wydanie zęzwolęnia na transport
odpadów,

orzekam:

I. Udzielam POLSCRAP Spółce z o. o' z siedzIbąw  KrakowLe ptzy ul. Fredry  4 (REGON:
356836665),

Zezwolenia na transport odpadów
i określam:

I. 1 . Rodzai e odpadów innych  nlż ntebęzpieczne przewidwvan h do trans

03 03 07 Mechanicznie wydzielone  odrzuty z przeróbki makulatury  i tektunl
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i makulatury przeznaczone do recyklingu
03 03 99 Inne niewymienione  odpadv - oapibr
10 03 99 Inne niewymienione  odpady - aluminium

10 04 99 Inne niewymienione  odpady - ołów

I0 05 99 Inne niewymienione  odpady - clmk
10 06 99 Inne niewymienione  odpady - miedŻ
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze  inne niż wymienione  w 100907
10 09 99 Inne niewymienione  odpady - że\azo
101105 Cząstki i pyły
10 11 99 Inne niewvmienione  odpadv - szklo
11 05 01 Cvnk  twardv
12 0I 01 odpadv z toczenia  i ptłowania żelaza oraz iezo stopów
12 01 02 Cząstki i ovłv zelaza oraz iego stopów
12 01 03 odoadv z toczenia  i piłowania metali  nieżelaznvch
12 01 04 Cząstki i pvłv metali  nieżelaznych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Ooakowania z tworzvw sztucznych
t5 01 04 Ooakowania z metali
15 01 07 Opakowan a ze szkła

I



IJzasadnienie

POLSCRAP Spółka z o. o' z siedzibąw Krakowie przy Fredry 4, przedłożyła w Urzędzie
Miasta Krakowa wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów z dnia 1'9.07.20I0r.,
który został uzupełniony o du:re zawarte w piśmie z dnLa 2z.0].20l0r. (data wpływu:
26.07.2010r.).

Niniejsze zezutolenie - wydane w trybie art. 28 ustawy o odpadach - upowaznia
POLSCRAP Spółkę Z o. o. do prowadzenia transportu odpadów o rodzĄach
wyszczególnionych w pkt. I'I. orzęczenia niniejszej decyzji.

POLSCRAP Spółka Z o' o. wskazała we wniosku, że prowadzenie transporlu w/w
odpadów umozliwia jej posiadanie pojazdow samochodowych; obecnie jest to samochód
RENAULT PREMIUM (będący przedmiotem leasingu) oraz ptzyczępa cięzarowa marki
DOLL.

POLSCRAP Spółka z o' o. jest obowiązana dostarczyć transportowane odpady do
posiadacza odpadów, który został jej wskazany przęz zlecającego usługę transportu * gdyŻ
do tego zobowtązuje przepis art' 25 ust. 5 w/cyt. ustawy o odpadach.

POLSCRAP Spółka Z o. o' winna prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów -
zgodnie z aft' 36 ustawy o odpadach (w obecnym stanię prawn).fn wg wymogów
rczporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.02.2006r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanychnapotrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.2I3)).

okres obowiąz1łvania niniejszej decyzji jest zgodny z wnioskiem strony oraz
z przepisem atL' 28 ust. 6 ustawy o odpadach' stanowiącym, Że zezwolęnie na transport
odpadów jest wydawane w drodze decyĄi, prZęZ właściwy organ na czas oznaczony nle
dłuŻszy ntż I0 lat.

Biorąc powyŻsze pod uwagę, orzęczonojak w sentencji.

Pouczenie
od niniejszej decyĄi słuzy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

odwoławczęBo w Krakowie, ul. J. Lea I0, za pośrednictwemPrezydenta Miasta Krakowa
(Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 3I-949 Kraków,
os. Zgody 2), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

opłatrl skarbowa z Ętułu wydania niniejszego zezwolenia na transport odpadów została
uiszczona w dniu 19'07'2010r. przelewem na konto Urzędu Miasta Krakowa, w wysokości:
616,00 zł - zgodnie z częścią III. ust. 44 pkt.I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej (Dz U Nr 225, pozii,ó.!ł-zq'óź. zm.).

..:t\
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Otrzrrmuia:
<. POLSCRAP Spólka Z o.o.

30 - 605 Kraków, ul. Fredry 4
2. WS-06 ala
Do wiadomości:
I . Marszałek Woj ewództwa Małopolskiego

30 - 017 Kraków, ul. Racławicka 56
2. MaŁop olski Woj ew o dzki tnsp ektor ochrony Śro dowi ska

31 - 01 1 Kraków, Plac Szczępański 5


