
t
l

Prezydent Miasta Częstochowy
ośn-rv.s 233.47.2oL4

Częstochowa, 0 t,09,20t4 r.

DEcYzJA

Na podstawie:
- art. 28 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 200I r,

o odpadach (Dz. U, z 2010 r, Nr 185, poz, 1243 ze zmianami), w związku
z art,233, ust. 2 i 3 ustawy z dnia L4 grudnia 2012 r, o odpadach
(Dz. U. z 20L3 r. poz. 2t ze zmianami),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz, L206),

- art. 104 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2073 r. poz. 267 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2014 r, w sprawie wydania zezwolenia
na transport odpadów, przedłożonego do tut. Urzędu przez Przedsiębiorstwo
Wielobranzowe SPIŻ G.Wawrzak C.Wawrzak spółka jawna w Częstochowie,
uzupełnionego pismem z dnia 20.08,2014 r, oraz po przeprowadzonym postępowaniu

orzekam

Zezwalam firmie PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE SPIZ G,WAWRZAK
C,WAWRZAK SPOŁKA JAWNA (numer REGON: 150159098; numer identyfikac_ji
podatkowej NIP: 9490015372) w Częstochowie ul. Rydza-Smigłego 32 A,
na transport odpadów i ustalam/ co następuje:

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do transportu:

Lp, Kod odpadu Rodzaj odpadów
1, o1 o1o1 )dpady z wydobywania rud metali (z wvłączeniem 01 01 B0)
2, o1 o2o1 )doadv z wvdobvwania kooalin innvch niz rudv metali
3, ot 8oo1 )dpady skalne z qórnictwa miedzi, cynku i ołowiu
4, o1 o6o3 lnne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05,

]103BOiOi0381
5, o1 o8o3 fdpady w postaci pyłów i proszków inne niz wymienione w 01 03 07
6, o3o1 81 )dpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niz

ruymienione w 01 03 B0
7, o3o1 99 [nne niewvmienione odpady
B, 01 04 08 )doadv zwiru lub skruszone skałv inne niz wvmienione w 01 04 07
9. 01 04 09 )doadowe oiaski i iłv

10. o1 o4 1o fdoadv w oostaci ovłów i oroszków nne niz wvmienione w 0I 04 07
11. o4o1 11 )dpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne

riz wvmienione w 0t 04 07
12. o4o1 L2 )dpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz

ruvmienione w 01 04 07 i 01 04 11
13, o4o1 13 )dpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niz

lrvmienione w 01 04 07
14. 01 04 81 )dpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niz wymienione

łl 01 04 B0
15, 01 04 83 )dpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niz

ryvmienione w 01 04 82
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Lp. Kod odpadt Rodzaj odpadów
16, 01 04 85 )dpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów,

loótvtów) inne niz wvmienione w 01 04 84
17. 01 04 99 nne niewvmienione odpadv
1B, o1 o5 o4 )łuczki i odpadv wiertnicze z odwiertów wodv słodkiei
19. o1 o5 o7 )łuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niz wymienione

ru010505i010506
20. o1 o5 o8 )łuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niz wymienione

ru010505i010506
21, o1 o5 99 nne niewvmienione odpadv
22. o2 o1 o1 )sady z mycia i czvszczenia
23. 02 oL 04 )dpady tworzyw sztucznych (z wvłączeniem opakowań)
24, o2 o1 o7 ]dpady z qospodarki leśnej
25, 02 o1 1o fdpady metalowe
26, 02 01 83 )dpadv upraw hydroponicznych
27. 02 01 99 lnne niewvmienione odoadv
2B, 02 02 99 lnne niewvmienione odpadv
29, 02 03 80 ffytłoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktow roślinnych

'z wvłaczeniem 02 03 B1)
30, 02 03 81 )dpadv z produkcii pasz roślinnvch
31. 02 03 82 )doadv tvtoniowe
32, o2 o3 99 nne niewymienione odpady
33. o2 o4 o1 )sadv z oczy;zczania i mycia buraków
34, o2 o4 o2 \ienormatywny wę9lan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno

lefekacv,ine)
35, 02 04 99 nne niewvmienione odpadv
36. o2 o5 99 nne niewvmienione odpadv
37. o2 o6 99 nne n mienione odpad
38, o2 o7 99 nne niewymienione odpadv
39, o3 o1 o1 fdoadv korv i korka
40. 03 01 05 |-rociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiorowa i fornir inne niz

ruvmienione w 03 01 04
41. o3 o1 81 )dpadv z chemicznei przeróbki drewna inne niz wvmienione w 03 01 BC

o3 o1 99 nne niewymienione odpadv
,) o3 o2 99 nne niewvmienione odpady
44, o3 o3 o1 )dpadv zkorv idrewna
45, o3 o3 o7 vlechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i tektury
46. 03 03 oa )doadv z sortowania oaoieru i tekturv Drzeznaczone do recvklinqu
47. 03 03 10 )dpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące

l mechanicznej separacji
4B, o3 o3 99 nne niewvmienione odpady
49. 04 01 01 )dpadv z mizdrowania (odzierki, dwoinv wapniowe)
50. 04 01 02 )dpadv z wapnienia
51, 04 01 09 )dpadv z polerowania i wvkańczania
52, o4 o1 99 nne niewvmienione odpadv
53, 04 02 09 )dpady materiałow złożonych (np. tkaniny impregnowane/ elastomery,

rlastomerv)
54. 04 02 10 jubstancje orqaniczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
55, o4 o2 15 )dpady z wykańczania inne niz wymienione w 04 02 14
56. o4 o2 L7 3arwniki i oiomentv inne niz wvmienione w 04 02 16
57. o4 o2 2L )dpadv z nieprzetworzonvch włókien tekstylnych
5B. 04 02 22 )doadv z przetworzonvch włókien tekstylnych
59. 04 02 80 fdpadv z mokrej obrobki wyrobów tekstylnvch
60. 04 02 99 lnne niewvmienione odpadv
61. o5 o1 L4 )doadv z kolumn chłodniczvch
62. o5 o1 16 )doadv zawiera,iace siarke z odsiarczania ropv naftowej
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Lp, Kod odpadl Rodzaj odpadów
63. o5 o1 L7 3itum
64. o5 o1 99 nne niewymienione odpady
65. 05 06 04 fdoadv z kolumn chłodniczvch
66. o5 o6 99 lnne niewvmienione odoadv
67, o5 o7 o2 )dpadv zawierajace siarke
68, o5 o7 99 nne niewvmienione odpadv
69. o6 o1 99 nne niewymienione odpady
70. 06 02 99 [nne niewvmienione odoadv
71, 06 03 16 flenki metali inne niz wvmienione w 06 03 15
72, 06 03 99 nne niewvmienione odpady
73, 06 04 99 nne niewvmienione odpady
74, 06 06 03 fdpadv zawieraiace siarczki inne niz wymienione w 06 06 02
75. 06 06 99 nne n ewymienione odpady
76, 06 07 99 nne n ewymienione odpady
77. 06 08 99 nne n ewvmienione odoadv
7B, o6 o9 o2 zuzel fosforowv
79, 06 09 04 )oreakcyjne odpady związkow wapnia inne niz wymienione w 06 09 03

06 09 80
80. 06 09 80 :osfoqipsy
81. o6 o9 81 rosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami

l kotłów ,zwvłaczeniem pyłów z kotłów wVmienionych w 10 01 04)
82, 06 09 99 nne niewymienione odpadv
B3, 06 10 99 nne nle ienione od
84. o6 11 83 adowv siarczan zelazow
85. o6 11 99 nne niewvmienione odpadv
86. 06 13 03 ]zvsta sadza
87. 06 13 99 nne niewvmienione odpady
BB. 07 01 99 nne niewvmienione odpady
89, o7 o2 13 )dpadv tworzyw sztucznych
90. o7 o2 15 )dpadv z dodatkow inne niz wymienione w 07 02 14
91, 07 o2 17 )dpadv zawieraiące silikony inne niz wymienione w 07 02 76
92, o7 o2 8o fdpadv z Drzemvsłu qumoweqo i produkcji gumy
93. o7 o2 99 nne niewvmienione odpady
94, 07 o3 99 nne niewvmienione odpady
95, 07 04 99 nne niewvmienione odpady
96. 07 05 L4 fdoadv stałe inne niz wvmienione w 07 05 13
97, 07 05 99 nne n ewvmien one odpadv
9B, 07 06 99 nne n eWVmlen one odpady
99, 07 07 99 nne n eWVmlen one odpady

100, o8 ot L2 )dpadv farb ilakierów inne niz wvmienione w 0B 01 11
101. 08 01 18 )dpadv z usuwania farb i lakierow inne niz wymienione w 0B 07 77
102, o8 o1 99 nne niewvmienione odpady
103, o8 o2 o1 )dpadv z proszków powlekających
104, o8 o2 99 nne niewvmienione odpady
105. o8 o3 18 )dpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 0B 03 77
106, o8 o3 99 nne niewymienione odpady
107, 08 04 to )doadowe kleie i szczeliwa inne niz wymienione w 0B 04 09
10B. 08 04 99 [nne niewymienione odpady
109. o9 o1 o7 3łonv i oaoier fotoqraficznv zawierające srebro lub związki srebra
1 10, 09 01 08 3łonv i oaoier fotoqraficznv niezawiera,iące srebra
1 11, 09 01 10 \oaratv fotoqraficzne iednorazoweqo uzytku bez baterii
1 12. o9 o1 L2 \paraty fotograficzne jednorazowego uzytku zawierające baterie i nne

liz wvmienione w 09 01 11
1 13, 99o9 o1 nne niewvmienione odpady



\
Lp. Kod odpadl Rodzaj odpadów
114. o1 o11o 7użle, popioły paleniskowe i pyły z kotłow ( z wyłączeniem pyłow

l kotłów wvmienionvch w 10 01 04)
1 15, 1o o1 o5 ]tałe odpady z wapniowvch metod odsiarczania oazów odlotowvch
1 16. 1o o1 15 )opioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niz

ruvmienione w 10 01 14
1 17. 1o o1 19 )dpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niz wymienione

ł, 10 01 05, 10 07 07 i 10 01 18
1 1B. o1 241o )isaki zezłóż fluidalnvch (zwvłaczeniem 10 01 82)
1 19, o1 251o )dpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opa|anych węglem

:lektrowni
120. o1 261o )sady z uzdatniania wody chłodzace,i
121, 10 01 80 vlieszanki popiołowo - zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadów

raleniskowvch
122, o1 a21o Vieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych

rdsiarczania gazów odlotowych (metody suche
;palin oraz spalanie w złożu fluidalnvm)

z wapniowych metod
i półsuche odsiarczania

123. o1 991o Inne niewymienione odpadv
124. 10 02 01 żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe. stalownicze)
125, Io 02 02 \ieprzerobione zuzle z innych procesow
126, o2 o81o )dpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione

w1002O7
127. o2 1o1o zqorzelina wa lcow n icza
128. o2 I21o )dpadv z uzdatniania wodv chłodzacej inne niz wvmienione w 10 02 II
129. o2 L41o Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niz

luvmienione w 10 02 13
130. 10 02 15 [nne szlamy i osady pofiltracyjne
131 . o2 8o1o z hutnictwa żelaza
132. o2 811o d siarczan żelaz
1 33, o2 991o Inne niewvmienione odoadv
1 34. o3 o21o f,dpadowe anody
135, 1o o3 o5 f,dpady tlenku qlinu
136, o3 161o 7-qary z wytopu inne niz wymienione w 10 03 15
137, 10 03 18 3dpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niz wymienione

ru100317
138. 10 03 20 )vłv z qazów odlotowvch inne niz wvmienione w 10 03 19
139. o3 221o [nne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niz

wvmienione w 10 03 21
140, Lo 03 24 )dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niz wymienione

ru100323
141, 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych inne niz

ruvmienione w 10 03 25
142. 10 03 28 fdoadv z uzdatniania wodv chłodzacej inne niz wvmienione w 10 03 09
143, o3 991o Inne niewvmienione odoadv
144, o4 1o1o fdoadv z uzdatniania wodv chłodzacej inne niz wvmienione w 10 04 27
145. 10 04 99 [nne niewvmienione odoadv
146. o5 o11o Zużle z produkcji pierwotnej i wtornej (z wvłączeniem 10 05 B0)
147, o5 o41o Inne czastki i pyły
148, o5 o91o fdpady z uzdatniania wody chłodzacej inne niz wvmienione w 10 05 0B
149, o5 111o zqarv inne niz wymienione w 10 05 10
150, o5 8o1o zużel oranulowane z oieców szvbowvch oraz żużle z oieców obrotowvch
151 . 10 05 99 Inne niewvmienione odoadv
1 52, o6 o11o zużle z orodukcii pierwotnej i wtórnej
1 53, 10 06 02 zoarv z orodukcii oierwotne,i i wtórnej
1 54, 10 06 04 nne czastki i pyły
1 55, 10 06 to )dpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niz wvmienione w 10 06 09
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V Rodzaj odpadów
w. |rcod odpadu
156, 1o 8oo6 Zużle szvbowe t granulowalIę

157, 10 06 99 ,nne niewvmlenlon9 0uPluy: 
; :::;Z;::j

158. 1o 07 o1 Zużle z produkc]t, pl9rwo\tlęJ_, tlr.";:lw_

159, to 07 o2 Zgary z produrc]t plę|Lvl,,_t,L,g r:r; l,,"*,_r_ =__n

160. 1o 07 o3 3dpadv stałe Z o.czy>zuzo"," y","" "-,---, _ ,

Inne cząstki i pYłY, , __, _^_^.,_ ^_rr.^, ^r,rrrrr.n161. 1o o407
162, 1o 07 o5 ;zl a my i osa dy porl liracy] l 

e 
1] :łrZ]:>1::':;:: :;; i;;.;ffi 7

163 07 o81o Jdpady z uzdatnianla vyo]rJ ulltuu,ą"l "",, ",_ "," _

164. Lo 07 99 .nne niewymlentone ouLlouy

]ząstki i pyły
tnne żużle :: := _;

165. 10 08 04
66, to 08 09
67 11o8to zg,ary,inne !;ia:l ne

Odpadoweanody __ ___,___ _ ______
6B 13o81o

169. L4o81o
170: 161o o8 ,y!v,1,9?zołr:,o|o#,|,tj1,'#] 'j3 ne
171. 181o o8 7

,ir *y.i"nio|u ! 19 uo 
1,1, _;;:;;;_;; ;;;; ;i; ;;;-i;ńióńó ń ió óg 1g

172. 10 08 20 )dpadV z uZdatltanta v},u]-ry _", """","",, " ",- ",_

lzs,| 10 08 99 nne niewvmlenlone oc]pauy

ldzenie iformy odffiesem odlewania inne nlz

ruvmienione w 10 09 05 __

R.cjzenieiformyodlewniczepoproces.reodlewaniainnenizwymienione
ru100907 ffi0909

174.| 10 09 o3
1-7Ę 10 09 06

176. 10 09 08

177, 10 09 10 )Vły z gaZOW OOlofowyt-t]_",,]_,_, ,,l,_,_:_, l,::-,"-, ,
178, ro og rz :nne cząstK! stałe rllZJyŁ!ll=",:,]-_,:-a:-:-1 :=- - -- -- 13
179. 10 09 14 )dpadowe srogxt v

)dpady środkow dc
w100915 '--..--

wymienione
B0. 10 09 16 wykI yvyol llq p\(

81, to 09 80 Wybrakowane w.yroov z?_Ityy t,,
182, to 09 99 inne niewymtentone,ou|,louv
183, o31o1o 93!lE l lźle odlewnlcze

i formy odlewniczelrzeO procesem odlewania inne

enione rłl 10 10 05
i formy odlewnicze@nne niz wymienione

0Z ,, , ,_,_ ,==^ ;;;;;;.;;,;;,;;; * ró ró óó '--'---'--

1B4. o61oto łdzenie
riz wymi
Rdzenie
w1010

1B5. 1oto o8

186. 10 10 10 )yłV z gazoW O0lottlwyclr_.!,!,_, ",: :: l :,::-_,::-,

1B7. 10 10 12 :nne cząstKl st?19 rlLz .Wv| |'!!j i'=i;';;;jffi 3
188. 10 10 14 ienione
189 10 10 16

190, 10 to 99 :nn. ni'*YTj9n'on", ?,o,|l|] ; ;i;;;;; ;,;;,;.,r;; ;;[i;ńuóó
191. 111o o3 )dPadY z WłOKna szntallę9,, , ,^""", ,

)dpady z przygotowania mas wsadowyctl inne niz wymienione192, 10 tl 05
193, 10 11 10

194. 1t L21o nione

w101115
Śzlańv fl uorokrzemianowę

195. 10 11 t6

196, 1o 8o11
197, 10 11 99 :nn" ni"*u''"n'9nu,|,Toi":: :;;.;;;,;;i;;ń ;; ouióoli tóir.i., 

"j198. 10 12 01 JdPadY Z przYgotowotllo ",oo ",,"--
Crą.tki i Pułu, .,,.,,__,,;:: ; ;;;,;";;;;;i; ;;roŃ ooio[ó*yć-=-199, 10 12 03

200, 1o L2 o5 jzlamv iosaOy polttutauyJ"", ""_,"-----,___ " 5
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów
201, 10 12 06 zużvte formv
202. 1o L2 o8 uVybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana

lpo przeróbce termicznej)
203. 1o 12 1o )dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niz wymienione

ru101209
204, 1o L2 L2 )dpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 10 12 11
205, 10 12 99 Inne niewvmienione odpadv
206. 1o 13 o1 )dpadv z orzvqotowania mas wsadowvch do obrobki termicznei
207, 1o 13 o4 dv z orodukcii waona loneqo i hvdratvzowa o
20B. 1o 13 o6 ząstki i pyły (z wvłączeniem 10 t3 72 i 10 13 13)
209, 1o 13 o7 Szlamy i osady pofiltracyine z oczyszczania qazow odlotowych
210. 10 13 13 )dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niz wymienione

ru101312
211, 1o 13 L4 )dpadv betonowe szlam betonowv
2 12, 10 13 80 )dpady z produkci cementu
213. 10 13 81 )dpadv z produkci qlpsu
z14. 10 13 82 ffybrakowane wyroby
215. 1o 13 99 nne niewvmienione odpadv
216, 1o 8o o1 zużle z produkcii zelazokrzemu
717, 1o 8o o2 )vłv z produkcii ze azokrzemu
21B. 1o 8o o3 Zużle z produkcji zelazochromu
?,19. 10 8o 04 )vłv z produkcji zelazochromu
220. 1o 8o o5 Zużle z produkcii zelazomanqanu
221. 1o 8o o6 >yły z produkcii zelazomanqanu
222. 10 80 99 nne niewymienione odpady
223. 11 o1 1o zlamy iosady pofiltracy,ine inne niz wymienione w 1101 09
ZZ4, 11 o1 L4 d z odtłuszczania inne niz mienione w 11 01 13
225. 11 o1 99 nne niewvmienione odoadv
226, 11 o2 o3 )dpadv z orodukcii anod dla orocesów elektrolizv
227. 11 02 06 )dpady z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05
22B, 11 02 99 nne niewvmienione odoadv
229. 11 o5 o1 vnk twardv
230, 11 o5 o2 )opiół cvnkowv
231, 11 05 99 Inne niewymienione odpadv
232, L2 o1 o1 )dpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jeqo stopów
233, L2 o1 o2 ]zastki i pvły żelaza oraz ieqo stopów
234- 12 01 03 )doadv z toczenia oiłowania metali niezelaznvch
235. 12 o1 o4 zastki i ovłv meta niezelaznvch
236. 12 01 05 fdoadv z toczenia wvoładzania tworzvw sztucznvch
237, L2 ot 13 fdoadv soawalnicze
23B, L2 o1 15 Szlamv z obróbki metali inne niz wvmienione w 12 0t 14
239, L2 o1 L7 )dpady poszlifierskie inne niz-wymienione w 12 01 16
240. L2 oL 2L Zużyte materiały szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20
241. L2 o1 99 [nne niewvmienione odoadv
242, 15 o1 o1 Joakowania z oaoieru i tekturv
243, 15 o1 o2 Joakowania z tworzvw sztucznvch
244, 15 o1 o3 Joakowania z drewna
245, 15 o1 o4 )oakowania z metali
246. 15 o1 o5 )oa kowa nia wielomateriałowe
247, 15 o1 o6 zmieszane odoadv ooakowaniowe
24B, 15 o1 o7 Joakowania ze szkła
249, 15 o1 o9 Joakowania z tekstvliów
250, 15 o2 o3 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

ścierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
251, 16 o1 o3 zużvte oDonv
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Y Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów

252, 16 o6o1 ,uzyte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy niezawierające
ieczv i innych niebezpiecznych elementów

253, 16 o1 L2 )kładzinv hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11
z54, 16 o1 16 zbiorniki na oaz skroplonv
255. 16 o1 L7 vletale Żelazne
256, 16 o1 t8 v'letale niezelazne
257. 16 o1 19 fworzywa sztuczne
25B. 16 o1 20 jzkło
259. 16 o1 22 nne nlewym enione elementy
7_60, 16 99o1 .nne niewvm enione odpadv
7_6 7, I416 o2 Zużvte urzadzenie inne niz wvmienione w 16 02 09 do 16 02 13
262, 16 02 16 :lementy usunięte z zużytych urządzen inne niz wymienione

ł, 16 02 15
263, 16 o3 o4 \ieoroaniczne odpadv inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 B0
264. 16 o3 o6 )rqaniczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 B0
265. 16 03 80 )rodukty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
266. 16 05 05 Gazy w poiemnikach inne niz wymienione w 16 05 04
267, 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07

ub 16 05 0B
26B, 16 o6 o4 3aterie alkaliczne (z wvłączeniem 16 06 03)
269, 16 o6 o5 nne baterie i akumulatory
270. 99o716 nne niewvmienione odpady
271. o21116 ęglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów

etalurqicznych inne niz wymienione w 16 11 01
272. o41116 )kładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalur9icznych

nne niz wvmienione w 16 11 03
273. 16 1t 06 )kładziny piecowe i

riemeta lurqicznych
materiały ogniotrwałe z procesów
inne niz wymienione w 16 11 05

274, 16 80 o1 vaqnetyczne i optyczne nośniki informacji
275. o28116 )doadv inne niz wvmienione w 16 01B1
276, 16 a2 o2 01)dpadv inne niz wymienione w 16 B2
z77. o1o1L7 )doadv betonu oraz qruz betonowy z rozbiorek i remontów
l/ó. o2L7 o1 3ruz ceolanv
279, o317 o1 )dpadv innych materiałów ceramicznych i elementów wyposazenia
2B0, o7o1L7 Zmieszane odpady z betonu, 9ruzu ceglanego, odpadowych materiałow

:eramicznych i elementów wyposazenia inne niz wymienione
rl 17 OL O6

281. 17 01 80 Jsuniete tynki, tapety, okleiny, itp.
2B2, o1 81L7 fdoadv z remontów i przebudowy dróq
2B3, o1 a2L7 lnne niewvmienione odpady
2B4. L7 02 oL )rewno
2B5. 17 02 02 Szkło
286, o2 o3L7 rworzvwa sztuczne
287. L7 o2o3 \sfalt innv niź wymienionv w t7 03 01
2BB, L7 8oo3 )dpadowa papa
ZB9, L7 04 oL Ąiedż, braz, mosiądz
290, o4 o217 \luminium
291, o4 o3L7 ]łów
292, L7 04 04 vnk
293. L7 04 05 Zelazo I sta l

294. L7 04 06 ]yna
295, o4 o7L7 vlieszaninv metali
796. o4 t1L7 (able inne niz wvmienione w 17 04 10
297, 17 05 04 3leba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 a5 !9
Z9B. 17 05 06 Jrobek z poqłebiania inny niz wymieniony w 17 0505

7



Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów
299. L7 o5 o8 fłuczeń torowy (kruszywo) innv niz wvmienionv w 77 05 07
300, L7 06 04 vlateriały izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 O1 i 17 06 03
301. L7 o8 o2 vlateriały konstrukcyjne zawierające gips inne niz wymienione

ru170B01
302. L7 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontazu inne niz

lvymienione w 17 09 01, 17 09 02 i t7 09 03
303 19 o1 o2 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowvch
304 19 o1 L2 Zużle ipopioły paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11
305. 19 o1 L4 )opioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
306, 19 o1 16 )vłv z kotłów inne niz wvmienione w 19 01 15
307. 19 01 18 )dpady z pirolizv odpadów inne niz wvmienione w 19 0I 77
30B, 19 o1 19 )iaski ze złóż fluidalnych
309, 19 o1 99 nne niewymienione odpady
310. 19 o2 o3 uVstępnie przemieszane odpady składające się wyłączenie z odpadów

nnych niz niebezpieczne
311. 19 o2 1o )dpady Dalne inne niz wvmienione w 19 02 0B lub 19 02 09
3 12. 19 o2 99 nne niewymienione odpady
31 3, 19 o3 o5 )dpady stabilizowane inne niz wvmienione w 19 03 04
314. 19 o4 o1 zeszklone odpady
315. 19 o5 99 nne niewymienione odpady
316. 19 o6 99 nne niewymienione odpady
3 17. 19 o8 o1 jkratki
31B, 19 o8 o2 zawa rtość piaskown ików
319, 19 08 99 .nne niewymienione odpady
320, 19 o9 o1 )dpadv stałe ze wstepnei filtrac,ii i skratki
321, 19 o9 o2 adv z klarowania
322, 19 09 04 uzvtv weoiel a
}23. 19 09 99 nne, hiewymienione odpad
324. 19 1o o1 )dpady żelaza i stali
325, 19 1o o2 )dpady metali niezelaznych
726. 19 to 04 -ekka frakcia i pyły inne niz wymienione w 19 10 03
327. 19 10 06 nne frakcje niz wymienione W 19 10 05
32B, 19 11 99 nne niewvmienione odoadv
329, 19 L2 o1 )apier i tektura
330 19 I2 o2 vletale żelazne
331 19 12 03 vletale niezelazne
332, L9 L2 04 fworzvwa sztuczne i quma
333. 19 12 05 3zkło
334. 19 t2 o7 )rewno inne niz wymienione 19 L2 06
335. 19 L2 o8 fekstylia
336, 19 t2 o9 vlinerały (np. piasek, kamienie)
337, 19 t2 L2 nne odpady (w

mechanicznei
tym zmieszane substancje i przedmioty)
obróbki odpadów inne niz wvmienione w 19 12 11

338. 19 13 o2 )dpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione
n, 19 13 01

339, 20 o1 o1 )apier i tektura
340, 20 o1 o2 jzkło
341, 20 o1 o8 )dpadv kuchenne uleqaiace biodeqradac,ii
342. 20 o1 1o )dzież
343. 20 01 11 |-ekstylia
344. 20 01 25 )leie i tłuszcze iadalne
345, 20 o1 2a ;arby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz

ruvmienione w 20 0t 27
346, 20 o1 3o )eterqentv inne niz wvmienione 20 2901
347, 20 o1 32 2o-eki inne niz wvmienione 01 31

B



2, obszar Rzeczypospolitej Polskiej jako obszar prowadzenia transportu odpadow
określonych w punkcie 1 niniejszej decyzji.

3. Sposób i środki transportu odpadów:

Transport odpadów odbywać się będzie Środkami transportu dro9owe9o
przystosowanymi do przewozu danego rodzaju odpadów biorąc pod uwa9ę
specyfikę tych odpadów, w sposób pozwalający na identyfikację odpadow oraz
zapewniający racjonalne wykorzystanie Środków transportu i niepowodujący
zagrożen ani uciązliwości dla środowiska.
Podczas transportu odpady będą umieszczane na poleŻdzie w szczelnej
powierzchni załadunkowej odpowiednio opakowane, zabezpieczone przed
przesuwaniem, rozproszeniem, zmieszaniem roznych rodzajow odpadow lub
przedostaniem odpadów do środowiska,

4, Czas obowiązywania zezwolenia do dnia 31 lipca 2024 roku,

uzasadnienie

Spółka o nazwie Przedsiębiorstwo Wielobranzowe SPIZ G,Wawrzak C.Wawrzak sp.j.
w Częstochowie, przedłożyła do tut. Urzędu wniosek w sprawie wydania zezwolenia
na transport odpadów.
Z wniosku wynika, że działalność Spółki będzie polegaĆ na drogowym transporcie
odpadów na terenie Polski. Odpady będą transportowane pojazdami cięzarowymi
przystosowanymi do przewozu danego rodzaj.u odpadów, opakowane i zabezpieczone
przed rozproszeniem, zmieszaniem.
Przedsiębiorca poinformował o posiadaniu samochodów cięzarowych marki
MERCEDES-BENZ nr rej. SC 45449, marki RENAULT nr rej. SC 97613, marki MAN
nr rej. SC 9128F, nr rej. SC 3036H, nr rej. SC 02BlF, ciągnika samochodowego
marki FQRD SC 7465H oraz przedstawił mozliwoŚci organizacyjne prowadzenia
transportu odpadów. Przewidywany okres prowadzenia transportu odpadów
określono na 10 lat.

Organ zważył, co następuje:
Stosownie do art. 233 ust. 2 i 3 ustawy
do czasu utworzenia przez marszałka
odpadami transportujący odpady są

z dnia 14 grudnia 2072 r. o odpadach,
województwa rejestru gospodarowania
obowiązani do uzyskania zezwolenia

Lp, Kod odpadl Rodzaj odpadów
34B. 20 oL 34 3aterie i akumulatory inne niz wvmienione w 20 01 33
349, 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne ielektroniczne inne niz wymienione

ru 20 01 21,20 0L 23 i 20 01 35
350, 20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 07 37
351, 20 01 39 worzywa sztuczne
352, 20 01 40 vleta le
353. 20 o1 4L )doadv zmiotek wentvlacvinvch
354, 20 01 99 nne niewvmienione frakcie zbierane w sposób selektywny
355. 20 o2 o1 )doadv uleqajace biodeqradacji
356. 20 o2 o2 3leba, ziemia, w tym kamienie
357, 20 o2 o3 lnne odpadv nieuleqające biodeqradac,ii
35B. 20 o3 o1 \ieseqreqowane (zmieszane) odpady komunalne
359. 20 o3 o2 fdnadv z taroowisk
360, 20 03 03 fdoadv z czvszczenia ulic i placów
361, 20 03 06 fdoadv ze studzienek kanalizacv,invch
362, 20 o3 o7 3d padv wiel koqa ba rytowe
363. 20 03 99 )dpady komunalne niewymienione w innych podqrupach



na transport odpadów na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r,

o odpadach.
Zgodnie z art,28 tej,-ustawy, prowadzenie transportu odpadow wymaga uzyskania
zezwolenia, które wydaje w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony Środowiska
dla przedsięwzięć i zdarzen losowych na terenach zamkniętych lub starosta właŚciwy
ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, na czas
oznaczony nie dłuzszy niż 10 lat.
W przedmiotowej sprawie miejsce siedziby Spółki transportującej odpady znajduje
się przy ul. Rydza-Smigłego 32 A w Częstochowie (miasta na prawach powiatu),
niózaliczanym do terenów zamkniętych, dlatego zezwolenie na transport odpadow
wydaje Prezydent Miasta Częstochowy,
przedsiębiorca określił rodzale odpadów przewidywanych do transportu, wskazał
obszar prowadzenia transportu odpadów oraz sposób i środki transportu odpadów,
przedstawił mozliwości techniczne i organizacyjne do wykonywania transportu
odpadów, jako elementu gospodarowania odpadami.
Biorąc powyzsze pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

od niniejszej decyzji słuzy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za poŚrednictwem
Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zezwolenie na transport odpadów zachowuje waznoŚĆ na czasI na jaki zostało
wydane, nie dłuzej jednak niz do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis
do rejestru/ o którym mowa w art. 49 ust, 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20L2 r.

o odpadach, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis
nastąpił w terminie wczeŚniejszym.

Zezwolenie na transPort odpadów nie zastępuje innych zezwoleń wymaganych
przepisami ustawy oraz nie zwalnia plzedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania
przepisów odrębnych oraz uzyska,rró 

-Ń 
związku z prowadzoną działalnoŚcią innych

uzgodnióń wymaganych tymi przgPisami.

Z up, F}rezyLle

Otrzymuie:
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe,,SPIZ"
G.Wawrzak C.Wawrzak sp,i.
ul. Rydza-Smigłeoo 32 A, 42-229 Częstochowa

Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Sląskiego w Katowicach
2. Wojewódzki Inspektorat ochrony Srodowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie
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Mozliwe jest równiez składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznój Województwa Śląskiego https ://www. seka p. pl.
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