
iry_EŹ.YDENT h4jASTĄ }{RA K_*wA
GO-o4.MK.7662-122t0s Kraków, dnia t I LUr, 2007

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 28 ust. 2-6, w związku z art.63 ustawy z dnia 27 kwietni a 2001r.
o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poź. zm.)' $ 3 rozporządzenia Ministra Środowiska
z drua 2] września 200h' w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 1 12, poz.L206) orM art.
104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(ednolity tekst ustawyDz.lJ. zŻ0OOr. Nr 98, poz.1O7I zpóż. zń.),

w wyniku rozpatrzeria wniosku:

P)L9CMP Spółki z o.o' z siedzibąw Krakowie, ul. Fredry 4 o wydanie zęzwo|ęniana
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów:

arzekam:

I. Udzielam P)LSCRAP Spółki z o.o. z siedzlbą w Krakowie, ul. Fredry 4
356836665) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i określam:

I. 1 .Rodzaj e odpadów przewidywanych do zbierania:

(REGON:
odpadów

rr. rt:ir:.: ,rit:!.-.:i a..:l

,:tr.; iit;ii..i: r: :,,-l

ri:,1)lri.. : ;l:.;. .lil

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuĄl z przeróbki makuta.nry telctury
03 03 08 odpady z sortowania papieru i telctury prz"rro"roró do ruyklirg,
10 03 99 Inne niewymienione odpady - papier
10 03 99 Inne niewymienione odpady - aluminium
I0 04 99 Inne niewymienione odpady - ołów
10 05 99 Inne niewmienione odpady -cynk
10 06 99 Inne niewmienione odpady - międż
10 09 08 Rdzenie iformy odlewnicze po procesie odlewania trne ru wymterrone

w100905
10 09 99 Inne niewymienione odpady - żelazo
10 11 0s eg!!!'i pyły
10 1i 99 Inne niewymienione odpady - szkło
11 05 01 Cynk nuardy
I2 01 01 odpady z toczenią i piłowania zelaza i.jego stopów
12 0r 02 Cząstki i pyb żelaza oraz jego stopów
L2 0I 03 odpad)l z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 Ar 04 Q?glki i pyły metali nieżelaznych



15 01 01 z DaDieru i tektu

15 01 02 opakowąnia z tworzvw sztucznvch
i5 01 04 Opakowania z metali
15 01 07 opakowania ze szkła
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale niezelazne
16 01 19 Tworzvwa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 02 t4 Zuzvte urządzenia inne niż wvmienione w ] 6 02 09 do ] 6 02 ] 3

16 02 76 Elementv usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ] 6 02 15
16 06 01 B aterie akumulatorv ołowiowi
17 0202 Szkło
r7 a203 Tworzwa sztuczne
r7 04 0r Miedź, brąz, mosiądz
t7 0402 Aluminium
t7 0403 ołów
L7 0404 Cvnk
17 0405 Zelazo i stal
17 0406 Cyna
17 0407 Mieszaninv metali
19 01 02 Złom żelaznv usuniety z popiołów paleniskowvch
19 10 01 Odpadv zelaza i stali
L9TO02J o dp adv m etali nież el aznv ch
19 12 01 Papier i telctura

19 1.2 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywą sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
20 01 01 Pąpier i telctura
20 0r 02 Szkło
I.2' Miejsce prowadzenta dzlałalności w zakresię zbiercłla odpadów.

Działalność w zalłesie zbierania odpadów moŻę być prowadzona na terenie punktu
skupu srrrowców wtórnych zlokalizowanego w Krakowiąprzy Fredry 4.
I.3. Miejsce i sposób orazrodzajęmagazpowanych odpadów, atakże opis sposobu dalszego
zagospodarowania odpadów.

I.3.1. odpady przejęte od innych ich posiadaczy, o rodzajach wyszczególnionych
w powyzsą/m punkcie I'1., będą magazynowane w obrębie części nieruchomości
zlokalizowanej w Krakowie, ul. Fredry 4 - do której P)L|CRAP Spółka z o.o. posiada tytuł

_ w soosob okreŚlonv w oonzsze tabeli:

1. Wydzielone rniejsce w zamkniętej
Hab magazynowej (przeznaczonej
tylko na odpady)

03 03 07,03 03 08,03 03 99,15 01 01, 19 120r,
20 01 01 - selektywnie,
w pojemnikach,

10 03 99, 10 04 99, 10 05 99,10 06 99 -
selektywnie w poj emnikach,

15 01 07, 16 0I 20,17 02 02 , 19 12 05,20 01 02,
'. 10 11 05, 10 11 99.- selekt1łvnie,

w poiemnikach.



L

12 01 03, 120t 04,17 040r,77 0402,17 0403,
17 04 04,17 04 05, 17 04 07, (aluminium,
miedź) - selektywnie w pojemnikach lub luzem,
12 01 03, L2 01 04,17 04 01 (mosiądz,brąz) _

selektywnie wpoj emnikach,
15 01 04*wpojemnikach,
11 05 01, 17 04 07,17 04 06 - selektywnie,

w pojemnikach,
15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 1204-

seiektywnie w poj emnikach,
16 01 18, 19 I0 02,19 IZ 03 - selektywnie,

w pojemnikach,
16 0214,16 0216 - selektywnie,

w pojemnikach,
16 06 01- ustawione w pozycji pionowej

(z zamkniętymi celami), w pojemniku
wykonanym z matenaŁu
kwasoodpornego,

9 01 02 - w pojemnikach,
0 09 08, i0 09 99 - selektywnie w pojemnikach,

L7 04 04 (złom cynku) _ w pojemniku,
12 01 01 ,12 A1 02,16 0r r7, 17 04 05, 19 10 01,

i9 10 02 - sele w ooiemniku

I.3.2. Miejsce magazynowania odpadów winno być odpowiednio opisane przy
wykorzystaniu sześciocy&owych kodów odpadów _ zgodnie z katalogiem odpadów.

I.3'3. Magazynowanie odpadów moŻe trwaó nie dłuzej niz wymaga tego przygotowanie
ich odpowiedniej i1ości przed przekazariem do następnego posiadacza odpadów,
z zachowaniem wym.agań przepisu art.63 ust.3 ustawy o odpadach.

I. 3 . 4. Miej s c e magazpowania odp adów winno b yć wyp o s aŻote w vrządzenia
i materiały słuzące na potrzeby gaśnicze - zgodnie z obowtązującymi przepisami o ochronie
przeciwpozarowej.

I.3.5. W miejscu magazynowania odpadów będzie utrzyrnywana czystość i ład.
I.3'6.Przejęteprzez P)LSCMP Spółkę z o.o' odpady, będąumieszczane w pojemnikach

lub w luzem w wydzielonych częściach hali. Zebtarte odpady po zgromadzeniu (danego

rodzaju) w ilości odpowiadającej partii wysyłkowej, zostaną przekazane posiadaczowi
odpadów legitymującemu się zezwo|eniem właściwego organu na prowadzenie dzłałalności
w zakresie odzysku iub zbierania takiego rodzaju odpadów, w celu poddania ich _ zgodnemu
z zasadami ochrony środowiska - zagospodarowaniu, a w tym:
. odpady orodzajach oznaczonychkodami:10 11 05, 10 1199, 11 05 0I,12 01 03, i2 01

04, 15 0I 0Ż,15 01 07, 160I 17,16 01 18, 16 01 19' L60I20,17 a2a2,I'.| 0203,11 04

01, 17 04 02, r7 04 03, 17 04 04, r7 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 79 Ar 02, 19 10 01, 19 10

0Ż, |9 IŻ 02, |9 12 03, 19 12 a4, 19 12 05, 2a 01 02 będą przekazryal7e posiadaczom
odpadów legitynując5łrn się zezwoletiem właściwego olganu rLa prowadzenie
działalności w zakresię zbtęrania danego rodzaju odpadu,

. odpadyorodzajach oznaczonychkodami:03 03 07,03 03 08,03 03 99, 10 03 99,10 04

99, 70 05 99, 10 06 99, 75 01 01' 15 01 04, 16 06 01' 19 12 0I,20 01 01 będą
pr zekazywane p o s i ad acz orn o dp adów l e gitymuj ącym s i ę zezw oLeniem wł aś ciw e go organu
na prowadzenię dztaŁalności w zakresie odzysku lub zbierania danego rodzaju odpadów'



r

. odpady o rodzajach azrraczonych kodami: 10 09 08, 10 A9 99, 12 01 01 , 12 0I 02, L7 A4
05 będą przekazywane posiadaczom odpadów legitynującyn się zezwoleniem
właściwego organu na prowadzenie działa1ności w zakresie odzysku danego rodzaju
odpadów,

. odpady o rodzajach oznaczonych kodami: L6 02 14, 16 02 16 będą przekazywane
posiadaczowi odpadów legitymującemu się zezwoleniem właściwego organu na
prowadzenię działa|ności w zakresie ptzetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)
zuŻytego sprzętu elekkycznego i elektronicznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.a7.2005r. o zuŻsĄym sprzęcie elektryczn1rm i eIektronicznym (Dz.U.Nr 180 poz.
149s),
I.3.7. Transport zebranych odpadów do miejsc ich zbierania, odzysku, unieszkodliwiania

będzie zlecany podmiotom legitymującym się zezwoleniem na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów. P)LSCMP Spółka Z o.o. iest obowiązana wskazaó
z1eceniobiorcy - firmie legitynującej się zęzwoleniem właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakręsie transportu odpadów - miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza
odpadów, do którego ma dostarczyc te odpady.
o odpadach, zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbięrania 1ub odzysku
odpadów, uprawniającym ję do przejęcia odpadów o rodzajach wyszczególnionych powyzej.

I'4. Dodatkowe warunki prowadzeniadziałalności w zakresie zbieraniaodpadów.
I.4.t. P)LSCMP Spółka Z o'o. winna uzyskaó zapewnienie przejęcia określonego

rcdzaju i ilości odpadów przez podmiot wyrnieniony w powyzsz5im pkt. I.3'6. _ ptzed
dokonaniem ich odbioru od innych posiadaczy.

I.4.2. Pracownikom zatrudnionym przy załadunku, przygotowyłvaniu odpadów do
transportu i ich rozładunku, zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym
zakresię'

I.4.3. Działalność w zakresie zbterania odpadów nie mozę negatyr,vnie oddziałyr,vać na
środowisko.

I.4.4. Działalnośó w zakresie zbierania odpadów nie moze naraszać Żadnych przepisów
obowiązującego prawa.

il. POLSCMP Spółka zo.o. będzie:
II.1. Prowadziła ilościową i jakościową ewidencję odpadów - zgodnie z art.36 ustawy

o odpadach.
II.2. PrzekazywaŁa Marszałkowi Województwa Małopolskiego zbiorcze zestawienie

danych o todzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi _ zgodnie
z art.37 ustawy o odpadach.

ilL P)LSCRAP Spółka Z o.o. dziaŁając w oparciu o niniejsze zezwo|enie' przejmuje od
dotychczasowych posiadaczy przekazanych jej odpadów (o rodzajach wyszczególnionych
w pkt. I'1.) _ odpowiedzialność za gospodarowarrię nimi'

Iv. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub nie przestruegan:'a
warunków niniejszej decyzji, sankcje określone w art. 30 w/cyt ustawy o odpadach
podjęte zostaną w stosunku do POLSCRAP Spółki Z o.o. z siedz|bąw Krakowie,
u1. Fredry 4 - dztaŁającej jako posiadacz odpadów.

V. określam wazność niniejszej decyzji do dnia 19 lutego 201,7r.



TJzasadnienie

P)LSCRAP Spółka z o.o. z siedztbąw Krakowie, ul. Fredry 4, przedłoŻyła w dniu
I4.IŻ.Ż0a5r. do Urzędu Miasta Krakowa wniosek o ,,wydanie zezwo|erua na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania odpadów'' na terenie punktu skupu mieszczącego się
w Krakowie, przy ul. Fredry 4, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir.
o odpadach (Dz.U.Nr 62,poz.628 zpoż. zm.)'

W przedmiotowirm wniosku wskazano, Że na terenie nieruchomości zlokalizowanej w
Krakowie, przy ul. Fredry 4 (tj. w obrębie nieruchomości wykorzystywanej przez irlrry
podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów * tj. punktu skupu surowców
wtómych)' zbieraniu podlegać będą równi eŻ rodzaje odpadów innych nlż metale nieŻelalazne,
atakŻę że zbtercne odpady będą magaz)mowane w obrębie części placu magazynowego oraz
halimagazynowej.

Art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach stanowi ze ,,zezwolenie na prowadzenię
działalności w zakresie zbieranta odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie obięktu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zg]oszenia zmlany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego 1ub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca I994r.
_ Prawo budowlane, jeŻeli są wymagane"' Z dniem 13.10.2005r. weszła w Życie ustawa
z dtlla ?9.07 .2005r. o zmianie ustawy o odpadach otaz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 175, poz. 1458)' która wprowadziła do ustawy z dnia 27 '04.2a0lr. o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628 z poŻ. zm.), powyzej cytowany przepis art. 28 ust. 10, który
w przypadku punktów skupu surowców wtórnych ma zastosowanie. Z dntęm 08.06'2005r.
weszło w Życie rozpotządzenie Rady Ministrów z dnta 10.05.2005r. zmientEące
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogącyclr znacząco
oddziałyr,vać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziałylvaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 92, poz. 769). Zgodnie z $ 1 pkt.2 lit. m wicyt. rozporządzenia ,'punkty do
zblerania lub przeładunku odpadów, w tyn złoml)", zakwalifikowane zostały do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
sporządzenia raportu o oddział1łvaniu przedsięwzięcia na środowisko moze być wymagany -
o których mowa w przepisie art.51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.04.200Ir. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poż. zm.). Zgodrue z przepisem art. 46 ust.i wlcyt.
ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu wprowadzonym w Życie z dniem
28.07.2005r. ustawą z dnta 18.05.2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz' U. Nr 113, poz. 954), reaLtzacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego Znacząco oddziałyłvać na środowisko, określonego w ań. 51 ust.1
pkt.l i Ż _ a więc takŹe przedsięwzięcia takiego jak,,punkt do zbierania lub przeładunku
odpadów, w tym złomlJ", czyIircwnieŻ przedmiotowego punktu ńierania odpadów przy
ul. Fredry 4 - jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ww decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem w)magan)łn w ramach procedury
zmterzającej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgłoszenia zmiany
sposobu uzy'tkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu dcyt. ustawy
Prawo budowlane, do której odwołuj e się przepis art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach.

W zwiąpku z powyższym otaz załączeniem ptzez wnioskodawcę tylko kserokopii
decyzji z dnta 15'12.I998r., znak'. NB-03.7357-360-283198lZ udzie|ającej Przedsiębiorstwu
Wielobranzowemu KARO S'C. pozrłolenia na zrrtianę sposobu użytkowania dwóch hal



magazynowych i budynku biurowo-usługowego zap|eeza po Zakładzie Ceramiki
Budowlanej ,,BONARKA" przy ul. Fredry 4 w Krakowie na cele skupu metali
nieżelaznych, tut' organ w dniu 16.01.2006r. zawiesił postępowanie w przedmiotowej
sprawie, do czasu zakończenia przez POLSCRAP Spółkę z o.o. postępowania w sprawie
zg}oszeria zmiany sposobu uzytkowania obiektów, o którym mowa w ustawie z dnta 7 Iipca
1994 Prawo budowlane fiednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016).

w dniu 13.10.2006r. wnioskodawca, przedŁoŻył pismo wnoszącę o odwieszenie
zawieszonego postępowania, w którym wskazał, Że P)LSCMP Spółka z o.o. spełniła
warunek wynikający z wlcyt. art. 28 ustawy o odpadach powołując się na pismo Wydziału
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa z dnia 10.05.2006r., znak'. AU-01-1-
MOS.0562-259106.

W zwtązku Z powyzszynr tut. organ postanowieniem z dnia 30.10.2006r., znak: Go-
04.JMK.7662-L22l05 odwiesił zawieszone postępowanie administracyjne a wniosek o wydarrie
zezwolęnia na prowadzenie działalności w zakresie zblerartta odpadów został uzupełniony
danymi pozyskanymi podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 0I.12.2006r. oraz
pismem z dnta 04.12.2006r. i z dnia 08.01.2007r.

W ramach prowadzonego postępowania administrac$nego tut. organ kierując się
brzernieniem w/cyt aft. 28 ustawy o odpadach wystąpił pismem z dnia 09.0L.2007t', znak:
Go-04.MK/7662-Iz2l05 do Wydziafu Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa,
w sprawie uzyskania opinii na temat czy zbierarueptzez P)LSCRAP Spółkę z o.o. na terenie
części nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, ul. Fredry 4 tj. w obrębie placu
magaąmowego oraz hali magazynowej rodzajów odpadów innych ntż meta\e nieże\a\azne,
w aspekcie posiadanej decyzji z dnia L5.72.1998r., znak: NB-03.7357-360-28319812
udzielającej Przedsiębiorstwu Wie1obranzowemu KARO S.C. pozwolenia na zmianęsposobu
uzytkowania dwóch hal magazyrrowych i budynku biurowo-usfugowego zap|ecza po
ZakŁadzie Ceramiki Budowlanej ''BONARKA" przy u1. Fredry 4 w Krakowię na cele skupu
metali nieŻelaznych' nie wykr acza p oza zakr es tej ze decyzji.

V/ piśmie tyn tut. organ wskazał równiez Że teren nieruchomości wykorzystywany jest
przezinnypodmiot jako punkt skupu surowców wtórnych.

Pismem z dnta 05.02.2007r., znak'' AU-03.GGRi07I8-45la7 Wydział Architektury
i Uńanistyki Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że zmiana asortymentu rodzajów
zbieranych odpadów nie wpłynie Znacząco na zmianę sposobu użlkowania budynków po
Zal<ł'adzie Ceramiki Budowlanej,,Bonarka'' przyuI. Fredry 4, jeżeli prowadzona działalność
nie zmieni warunków bezpieczeństwa pozarowego' powodziowego' pracy, zdrowotnych,
higieniczno-sanitamych, i ochrony środowiskabądźwielkości lub układu obctĘen.
Ponadto pismem tym poinfolTnowano tut' organ, że wykorzystywanie części nieruchomości
funkcjonującej jako punkt skupu surowców wtórnych pTzez nowy podmiot prowadzący tą
samą działaInośc nię wymaga uzyskania ptzęz nowy podmiot nowej deeyzjt
o zmianie sposobu uzytkowania.
Jednakze w aktach przedmiotowej sprawy dot. wydania dla P)LSCRAP Spółki Z o.o.
zęzułolenta na prowadzęrue działalności w zakresie zbieranla odpadów brak jest dokumentów
potwierdzających, że teren nieruchomości zlokalizowanej w Krakowrc przy ul. Fredry 4
zo stał wyznaczony zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Dokumentem potwierdzającym dopełnienie przepisów prawa budowlanego jest decyzja
z dnia 15.I2.I998r', znak: NB-03.7357-36a-283l98lz udzielająea Przedsiębiorstwu
Wielobranzowemu KARO S.C' pozwolenia na zmianę sposobu uzy.tkowanla dwóch hal



magazynowych i budynku biurowo-usługowego zapleczapo Zakładzie Ceramiki Budowlanej
,,BONARKA" przy uI. Fredry 4, która odnosi się jedynie do w1majmowanej ptzez
POLSCMP Spółkę z o.o. hali magazynowej.
Zatem orzekając w przedmiotowej sprawie tut. organ ograriczył miejsce magazpowa
pozyskanychprzez wnioskodawcę odpadów do miejsca wyznaczonego w aspekcie przepisów
prawa budowlanęgo tj.- halimagazynowej, dla której spełniony zostaŁ warunek ilcyt urt.28
ustawy o odpadach.

Niniejsza decyzja - wydana w trybie art. 28 ustawy o odpadach - upowaznia
P)LSCRAP Spółkę Z o.o. jako posiadacza odpadów, do prowadzenia działalności
w zakresie zbierunta odpadów o rodzajach wyszczególnionych w pkt. I.1 czyniąc ją
odpowiedzia|nąza te odpady przejęte od innych posiadaczy, jak o tym stanowi art.25 tlst.3
wlcy1. ustawy o odpadach. Zgodnle z defnicjązawartąw art. 3 ust.3 pkt.23,,,zbieraniu
odpadów rozumie się ptzęz to kuŻde działanie, w szczególności umieszczanie
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na ce1u przygotowanie
ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania". 'W' ramach przedmiotowej
działalności _ która moŻe byó prowadzonajedynie w obrębie wyznaczonego punktu skupu
surowców wtómych zlokalizowanęgo w Krakowie ul. Fredry 4 będą przejmowane ptzez
wnioskodawcę odpady o rodzajach wyszczególnionych w pkt. I.1 niniejszej decyzji. Przejęte
odpady mogą być magazynowane jediłrrie w obrębie wynajmowanej hali magaz)mowej _ tj.
w miejscu' do którego P}LSCRAP Spółka z o'o. posiada tytuł prawny' W takim przypadku
dopełnione zostaną wymogi art. 63 ustawy o odpadach: magazpowanie odpadów odbywaó
się będzie na terenie, do k1órego posiadacz odpadów ma tytuł prawny' a koniecznośó
magazynow ani a wynik a ze w z ględów or ganiz ac yj nych.

odpady zębrane przez P)LSCKRAP Spółkę Z o.o' a wyszczególnione w pkt 1.1.
niniejszej decyzji mogą być następrie ptzekazywane podmiotom, które posiadają zezwo|enia
(pozwolenia) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbteranta lub
unieszkodliwiania wyszczególnionych powyzej rodzajów odpadów - do czego zobowiązuje
przepis art. 25 ust. 2 wlcyt ustawy o odpadach. Transport odpadów moŻe być prowadzony
przez firmy zevmętrzne legitymujące się zezwoleniem na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów. Wnioskodawca zlecając usługę transportu odpadów jest
obowiąany wskazaó prowadzącęmu dziaŁalność w zakresie transportu odpadów, miejsce
odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady -
zgodnie z art. 25 ust.4 ustawy o odpadach. Odpady winny byc przekazywane do najblizej
połozonych miejsc, w których mogąbyć poddane odzyskowi lub unięszkodliwione _ zgodnie
z przesłankąafi. 9 ust. 2 w/cyt. ustawy o odpadach. określając punktem I.3. sposób dalszego
gospodarowania odpadami uwzg1ędniono dane zawarte we wniosku oraz obowiązujące
przepisy prawa przywołane w pkt I.3. powyzszego orzęczełia.

Od niniejszej decyzji
odwoławczego w Krakowie,

Samorządowego Kolegium
Wydziału Gospodarki



Komunalnej i ochrony Srodowiska Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

.r'w-^

Otrzl,muia:

il/ POLSCRAP Sp. z o.o.\/ ul. Fredry 4
30-605 Kraków

2. GO- 04. ala
Do wiadomości:
1. Marszałęk Województwa Małopolskiego

3 1 - 1 56 Kraków, l|. Basztowa 22
2. Małopolski Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska

31-011 Kraków, Plac Szczępański 5

URZAD MIASTAKRAKOWA
;,.ffi 

'łTccf-sJff t*f"5ę'Y#"*"'
ałó-ąó_rńxow, os' Zgody 2

opłatę skarbowąw wysokości 5,00 zł. odwniosku i 0'50 zł. od kazdego zaŁącznlka,
uiszczonąw znaczkach opłaty skarbowej, pobrano i skasowano na wniosku.

opłata skarbowa z tl1tułu wydania zezwo\ęnta na prowadzenie dzivła_lności w zakresię
zbięrania odpadów w wysokości: 600,00 została:ulszczona w dniu.'!.,.*.l.p..a.ł.( na konto
bankowe Urzędu Miasta Krakowa BPH S.A. 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303łIz9l9w9ul_
gotówką w kasie Wydziału Podatków i opłat IIMK, os. Zgody 2, nr
pokwitowania.................'............(zgodnie z częściąI ust. 1 i 2 oraz częściąIV poz. 38 pkt 1

i 42 załącznika do ustawy z dnia 09.09.2000r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r Nr 253,
poz.2532 zpoźn. zm.),w związku z art. 19 ustawy z dnta 16.1I.2006r.' o opłacie skarbowej
Dz.U. Nr 225, poz.1635)


