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Prezydent Miasta Częstochowy

ośn-rv.s 2g3.46.2oL4
Częstochowa, 26.09,2014 r.

DEcYzJA

Na podstawie
- art. 41 ust, 2, 3 pkt 2, art,42 ust. 1, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 74

grudnia 2Ot2 r. o odpadach (Dz, U, z 2013 r. poz, 2t ze zmianami),
_ rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeŚnia 2001 r. w sprawie katalo9u

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
_ art. 1o4, art. 155 ustawy z dnia L4 czerwca ].960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.0B.2OI4r. w sprawie wydania zezwolenia na

zbieranie odpadów,. przedłozonego do tut. Urzędu przez Przedsiębiorstwo
Wielobranzowe SPIZ G,Wawrzak C.Wawrzak spółka jawna w Częstochowie,
uzupełnionego pismem z dnia 20.0B.2014 r, oraz po przeprowadzonym postępowaniu

orzekam

I. Uchylam za zgodą strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28.11,20Ll r. znak: OSR-IV.6233.54,20LL zezwalającą na zbieranie
odpadów.

II. Zezwalam firmie PRZEDSIĘBIoRSTWO WIELOBRANZoWE sPIŻ G.WAWRZAK
C.WAWRZAK SpoŁKAJAWNA (numer REGON: 150159098; numer identyfikacji
podatkowej NIP: 9490015372) w Częstochowie ul. Rydza-Smigłego 32 A,
na zPieranie odpadów i ustalam/ co następuje:

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania:

Lp, Kod odpadl Rodzaj odpadów
1. o7 o2 13 )doadv tworzvw sztucznvch
2 1o o2 o1 Zużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe/ sta!oW4194g)
3. 1o o2 1o 7-qorzelina wa l cow n icza
4, 1o o1 8o vll'eszanki popiołowo _ żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów

raleniskowvch
5. 10 03 16 Zqarv z wytopu inne niz wymienione 10 03 15
6. to 03 22 [nne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynow kulowych) inne niz

luvmienione w 10 03 27
7, 10 04 99 nne niewvmienione odpadv (skrzepv metaliczne z przetopu)
8. 1o o5 o1 7użlez produkcji pierwotne,i iwtornej (zwyłączeniem 10 05 B0)
9. 1o o5 11 7qarv inne niz wymienione 10 05 10
10. 1o o5 99 nne niewvmienione odpady (skrzepy metaliczne z przetopu)
11. 10 06 01 Zużle z produkcii pierwotnej i wtórnej
12. 1o o6 o2 ząarv z produkcji pierwotnej i wtórnej
13. 1o o6 o4 nne czastki i pvłv
14, 1o o8 o4 ]zastki i pyły
15. 10 08 09 Inne zuzle
16, 1o o8 11 7_carv inne niz wvmienione 10 0B 10
17, 1o o8 L4 fdoadowe anodv
1B. 10 08 99 tnne niewymienione odpady (skrzepy metaliczne z przetopu)
19, 10 09 03 zuzle odlewnicze



Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów
20. 10 09 80 fiybrakowane wyroby zeliwne
21, 10 09 99 lnne niewymienione odpady (zendra)
22. 10 10 03 zqarv i żużle odlewnicze
23, 1o 1o 99 nne niewvmienione odpadv (skrzepv metaliczne z przetopu)
24, 10 80 o1 Zużle z produkcii zelazokrzemu
25. 1o 8o o2 )yłv z produkcji żelazokrzemu
26, 1o 8o o3 zużle z produkcji zelazochromu
27. 10 80 04 >vłv z produkcji zelazochromu
28. 1o 8o o5 Zużle z produkc,ii zelazomanqanu
29. 1o ao o6 )yły z produkcji ze|azomanqanu
30. 11 o2 o3 )dpady z produkcii anod dla procesów elektrolizv
31. 11 o2 o6 )dpady z hydrometalurqii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05
32, 11 02 99 nne niewymienione odpady (odpadv zużvtvch elektrod)
33. 11 o5 o1 ynk twardv
34. 11 o5 o2 )opiół cvnkowv
35. 12 o1 o1 )dpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jeqo stopów
36. L2 o1 o2 ząstki i pyły żelaza oraz jeqo stopów
37, L2 o1 o3 fdpady z toczenia i piłowania metali niezelaznvch
3B. L2 oL 04 ]ząstki i pyły metali niezelaznvch
39. 12 01 13 fdoadv spawalnicze
40, 12 oL L7 fdpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16
41, t2 oL 2L Zużvte materiały szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20
42. 15 o1 o1 Jpakowan azpapieruitekturv
43, 15 o1 o2 )pakowan a z tworzyw sztucznvch
44, 15 o1 o3 )pakowan a z drewna
45. lĘ o1 o4 ko,ł",ania z metali
46, 15 o1 o5 )Da kowa nia wielomateriałowe
47. 15 o1 o6 zmieszane odpady opakowaniowe
4B. 15 o1 07 Jpakowania ze szkła
49, 16 o1 L7 vletale żelazne
50. 16 o1 18 vletale niezelazne
51. 16 o1 19 |-worzvwa sztuczne
52. 16 o1 22 .nne niewymienione elementy (elementy wykonane z róznych

nateriałów)
53. 16 o1 99 nne niewvmienione odpadv (odpadv wielomateriałowe)
54, 16 o2 L4 7użvte urzadzenie inne niz wvmienione w 16 02 09 do 16 02 13
55. 16 o2 16 =lementy usunięte z zużytych urządzeń inne niz wymienione

lu 16 02 15
56, 16 03 04 \ieorqaniczne odpady inne niz wvmienione w 16 03 03. 16 03 B0
57, 16 o6 o5 Inne baterie i akumulatorv
58. 16 8o o1 Yaqnetyczne i optyczne noŚniki informacii
59. 16 81 o2 )dpady inne niz wymienione w 16 B1 01 (złom stalowy imetali

lieżelaznvch)
60. 16 a2 o2 3dpady inne niz wymienione w 16 82 01 (złom stalowy i metali

lieżelaznvch)
61. L7 o2 o3 fworzvwa sztuczne
62. L7 o4 o1 Viedź, braz, mosiadz
63, 17 o4 o2 Ąluminium
64, L7 o4 o3 )łów
65, 17 o4 o4 ]vnk
66, L7 o4 o5 zelazo i stal
67 L7 04 06 ]vna
68. L7 o4 o7 vlieszaninv metali
69, L7 11o4 (able inne niz wvmienione t7 04 10

2



2,

3.

Miejsce zbierania odpadów:
1) ul, Rydza-Śmigłego 32 A w Częstochowie,

Metodę zbierania odpadow:

odpady dostarczone do miejsca zbierania przY ul. Rydza-Smigłego 32 
^w Częstochowie, będą ważone, sprawdzone pod względem zawartoŚci i rodzaju

odpadów. Rozładuńek odpadów ręcznie lub mechanicznie przy uzyciu koParki
rozładunkowej. odpady jednorodne będą umieszczane będą selektYwnie
w odpowiedniĆh dla dańego rodzaju odpadów kontenerach stalowYch,
* poj"*nikach, w workach big-bag, na stojakach. Odpady niejednorodne będą
wstępnie sortowane ręcznie lub z zastosowaniem spektometra, przy uzYciu noŻYc

ręczńych, nozyc hydraulicznych, ręcznych szlifierek kątowych, do zagęszczania
oapudo* stosowan'a będzie paczkarka. Odpady dostarczane będą do właŚciwego

miejsca gromadzenia dane9o rodzaju odpadów. Odpady będą czasowo
przóchowywane w sposob selektywny, każdy rodza1 odpadow oddzielnie,

w pojemnjt<acn lub w kontenerach ustawionych wewnątrz budynku lub na Placu.
po' zóbraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom, ktore

posiadają zezwolenie na przetwarzanie poprzez odzysk tego rodzaju odPadow.

Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadow przy

ul. ńydza-śmigłego źz l, w Częstochowie (działka nr ewidencyjny tltlg
obręb 316) :

Lp, Kod odpadu Rodzaj odpadów
70, 19 1o o1 )doadv żelaza i stali
71. 19 1o o2 )dóadv metali niezelaznych
72. t9 10 04 €kka fllakcJa , pyły inne niz wymienione w 19 10 03 (odpady metali

u postaci Dyłów, oranulatów)
73, 19 10 06 trrrre frakcie niz wymienione w 19 10 05 (odpady metali w postaci

lvłów, qranulatów) _
74, 19 L2 o2 vletale żelazne
75" 19 12 o3 vletale niezelazne
76, L9 L2 04 |-worzvwa sztuczne i guma
77^ 20 o1 o1 )apier i tektura
7B, 20 o1 o2 3zkło
79, 20 oI 34 ]aterie i akumulatory inne niz wymienione 20 01 33
B0, 20 o1 36 7-użyte urządzenia

łl 20 01 2t, 20 07
elektryczne i elektroniczne
23i20 01 35

inne niz wymienione

B1, 20 01 39 fworzywa sztuczne
82, 20 o1 40 vleta le

Mieisce maqazvnowania Kod i rodzaj odpadów Sposób
magazynowaniaOpis miejsca Nr mieisca

W budynku -
wg zał, nr L

Jo decyzji

7a Kod 16 O1 18 - metale niezelazne
Kod 19 10 02 - odpady metali
riezelaznych
Kod 19 12 03 - odpady metali
riezelaznvch

3elektywnie,
lu pojemnikach,
ru kontenerach

Kod 17 04 03 - ołow
KodL7 0404 - cynk
Kod 17 04 06 - cyna
Kod 17 04 O1 - miedź, brąz, mosiądz

1b Kod L7 04 02 - aluminium
2 Kod L7 04 11 - kable inne niz wymienione

tt t7 04 IO



t-

Miejsce magazynowania
Kod i rodzaj odpadów Sposób

magazynowaniaOpis miejsca
Nr miejsca

uV budynku
ug zał. nr 1

1o decyzji

3 xóa rO 02 01- żużle z procesów jSelektywnie,
wytapiania (wielkopiecowe/ stalownicze) ]w pojemnikach,

;Kod 1O 02 10 - zgorzelina walcownicza iw kontenerach
|xoa rO ot 80 - mieszanki popiołowo - 

|

|zuzlowe z mokrego odprowadzania 
i

lodpadów paleniskowych 
l

|Xoa rO 03 16 - zgary z wytopu inne niz 
i

|wymienione w 10 03 15 
l

lxoa ro 03 22 - inne cząstki stałe i pyły l

|1łącznie z pyłami z młynow kulowych) inne 
I

|niz wymienione w 10 03 21 
|

|xoa ro 04 99 - skrzepy metaliczne 
I

1z przetopu 
l

|xoa ro 05 01 - żużle z produkcji 
I

|pierwotnej i wtornej (z wyłączeniem 10 05 |

Bo) |

|xoa rO 05 11 - zgary inne niz wymienione

|w10O5 10 
l

|rod to 05 99 - (skrzepy metaliczne 
,

;z przetopu) 
l

|xoa ro 06 o1-- żużle z produkcji 
1

|pierwotnej i wtórnej 
I

|xoa ro 06 02 - zgary z produkcji I

|pierwotnej i wtornej 
I

|xoa ro 06 04 - inne cząstki i pyły

,Xoa rO 08 04 - cząstki i pyły j

ixoa ro 08 09 - inne żużle l

|xoa rO 08 11 - zgary inne niz wymienioneI

|w1O0B10 |

lxoa ro 08 14 - odpadowe anody 
I

|roa ro 08 99 - skrzepy metaliczne 
l

|z przetopu 
I

|xoa ro 09 03 - żużle odlewnicze 
l

ixoa ro 09 80 - wybrakowane wyroby 
I

lz"li*nu I

|xoa ro 09 99 - zendra 
l

|Kod 1O 10 03 - zgary i żużle odlewnicze 
I

lxoa ro 10 99 - skrzepy metaliczne 
l

|z przetopu 
i

iroa ro 80 01 - żużle z produkcji

|zelazokrzemu l

lxoa ro 80 02 - pyły z produkcji 
I|zelazokrzemu ,

|xoa ro 80 03 , żużle z produkcji l

lzelazochromu l

|Kod 10 80 04 - pyły z produkcji

|zelazochromu l

lxoa ro 80 05 - żużle z produkcji 
i

lzelazomanganu l

|roa ro 80 06 - pyły z produkcji 
1|zelazomanganu i

|Kod 11 02 03 - odpady z produkcji anod i

ldla procesów elektrolizy 
I

lxoa rr 02 06 - odpady z hydrometalurgii 
i

lmiedzi inne niz wvmienione w 11 02 05 l

Ą



ł Mieisce maqazvnowania
Kod i rodzaj odpadów Sposób

magazynowaniaOpis miejsca Nr miejsca

M budynku
Ng zał, nr 7

Jo decyzji

'3 Kod 11 02 99 - inne niewymienione
ldpady (odpady zużytych elektrod)
Kod 11 05 01 - cynk twardy
Kod 11 05 02 - popiół cynkowy
Kod 12 01 O1 - odpady z toczenia
piłowania żelaza oraz jego stopów

Kod 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz
ego stopów
Kod 12 O1 03 - odpady z toczenia
piłowania metali niezelaznych

Kod 12 01 04 - cząstki i pyły metali
riezelaznych
Kod 12 01 13 - odpady spawalnicze
Kod 12 OL L7 - odpady poszlifierskie inne
riz wymienione w 12 01_16
Kod 12 Ot 2L - zużyte materiały
;zlifierskie inne niz wymienione
tt 12 01 20
Kod 16 06 05 - inne baterie
akumulatory

Kod 19 10 04 - odpady metali w postaci
ryłów, granulatów
Kod 19 10 06 - odpady metali w postaci
ryłów, granulatów
Kod 2O OL 34 - baterie i akumulatory
nne niz wvmienione w 20 01 33

elektywnie,
pojemnikach,
kontenerach

Ya placu -
ug zał. nr
1o decyzji

4 Kod 15 01 O1 - opakowania z papieru
tektury

Kod 2O 01 01 - paoier i tektura
Kod O7 02 L3 - odpady tworzyw
;ztucznych
Kod 15 O1 02 - opakowania z tworzyw
;ztucznych
Kod 16 O1 19 - tworzywa sztuczne
Kod L7 02 03 - tworzywa sztuczne
Kod 19 t2 04 - tworzywa sztuczne
9uma

Kod 2O O1 39 - tworzywa sztuczne
Kod 15 01 03 - opakowania z drewna
Kod 15 O1 07 - opakowania ze szkła
Kod 2O 01 02 - szkło
(od 15 O1 05 - opakowania
łlielomateriałowe
(od 15 01 06 - zmieszane odpady
lpakowaniowe
Gd L7 04 07 - mieszaninv metali
(od 2O 01 40 - metale
(od 16 03 04 - nieorganiczne odpady
nne niz wvmienione w 16 03 03, 16 03 BC

Kod 16 Ot 17 - metale żelazne
Kod 17 04 05 - zelazo i stal
Kod 19 10 01 - odpady żelaza i stali
Kod 19 t202 - metale żelazne
Kod 16 OL 22 - elementy wykonane
z rożnych materiałów
Kod 16 01 99 - odoadv wielomateriałowe



Mieisce maqazvnowania
Kod i rodzaj odpadów Sposób

magazynowaniaOpis miejsca Nr miejsca

Ya placu -
Ng zał. nr
1o decyzji

4 (od 16 02 14 - zużyte urządzenia inne
,liz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(od 16 02 16 - elementy usunięte
,- zużytych urządzeń inne niz wymienione
v160215
(od 16 80 O1 - magnetyczne i optyczne
lośniki informacji
(od 2O O1 36 - zużyte urządzenia
:lektryczne i elektroniczne inne niz
ruymienione w 20 OI 2I,20 0I 23
20 01 35

Selektywnie,
iv pojemnikach,
ru kontenerach

5 (od 15 01 04 - ooakowania z metali
(od 16 81 02 - złom stalowy i metali
liezelaznych
(od 16 a2 02 - złom stalowy i metali
liezelaznvch

5, Wymagania wynikające z przepisow odrębnych.

1) odpady opakowaniowe zbiera się i magazynuje selektywnie, zgodnie
z wymaganiami wynikającymi ze sposobu późniejszego ich odzysku,

6. Czas obowiązywania zezwolenia do dnia 31 lipca 2024 roku.

uzasadnienie

Spółka Przedsiębiorstwo Wielobranzowe SPIZ G.Wawrzak C.Wawrzak społka jawna
w Częstochowie przedłożyła do tut, Urzędu wniosek w sprawie wydania zezwolenia
na zbieranie odpadów, Ponadto strona zawnioskowała o uchylenie zezwolenia na
zbieranie odpadów udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
28.11.2011 r. znak: OSR-IV.6233.54.20It.
Z wniosku wynika, ze na terenie przy uL Rydza-Smigłego 32 A w Częstochowie,
Spółka Przedsiębiorstwo Wielobranzowe SPIŻ G.Wawrzak C.Wawrzak będzie
prowadzić zbieranie i magazynowanie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania. Odpady dostarczone do miejsca zbierania przy ul. Rydza-Smigłego
32 A w Częstochowie, zostaną sprawdzone pod względem zawartoŚci i rodzaju
odpadów, Rozładunek odpadów ręcznie lub mechanicznie. Odpady jednorodne
umieszczane będą selektywnie w odpowiednich dla danego rodzaju odpadow
kontenerach stalowych, w pojemnikach, na stojakach, w workach big-bag. Odpady
niejednorodne będą wstępnie sortowane ręcznie lub z zastosowaniem spektometra,
przy uzyciu nożyc, ręcznych szlifierek kątowych, do zagęszczania odpadow
stosowana będzie paczkarka. Odpady dostarczane będą do właściwego miejsca
gromadzenia danego rodzaju odpadów i czasowo przechowywane w sposób
selektywny, każdy rodzaj odpadów oddzielnie, w pojemnikach lub w kontenerach
ustawionych wewnątrz budynku lub na placu. Wstępne sortowanie odpadów nie
spowoduje zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz klasyfikacji
odpadów,
Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom, które
posiadają zezwolenie na przetwarzanie poprzez odzysk tego rodzaju odpadow.
Miejsca magazynowania odpadów. wyznaczone zostały w budynku oraz na
utwardzonym placu przy ul. Rydza-Smigłego 32 A w Częstochowie, którego Społka
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe SPIŻ G.Wawrzak C.Wawrzak jest wieczystym
uzytkownikiem.
Wnioskodawca przewiduje prowadzić zbieranie odpadów przez okres 10 lat.



ł Organ zważył, co następuje:
I

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, prowadzenie zbierania odpadów wymaga
uzyskania zezwolenia, które wydaje w drodze decyzji na wniosek, organ właściwy
odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów, na czas oznaczony nie
dłuższy niz 10 lat (art. 4I,42,43,44 ustawy o odpadach).
V,V przedmiotowej sprawie, miejsce zbierania odpadów znajduje się przy ul. Rydza-
Smigłego 32 A (działka nr ewidencyjny t/119 obręb 316) w Częstochowie, dlatego
zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta. Na terenie Częstochowy miasta
na prawach powiatu, zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje Prezydent Miasta
Częstochowy.
Przedsiębiorca wyszczególnił we wniosku rodzaje odpadow przewidywanych
do zbierania, wskazał miejsce zbierania odpadów oraz miejsce i sposob oraz rodza1
magazynowanych odpadów, opisał stosowaną metodę zbierania odpadów,
poinformował o mozliwościach technicznych i organizacyjnych prowadzenia zbierania
odpadów oraz o sposobie monitorowania działalności.
Stosowanie opisanej we wniosku metody zbierania odpadów nie powinno prowadzić
do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadow oraz do zmiany klasyfikacji
odpadów.
Posiadacz odpadów będzie kontynuował zbieranie odpadow. Dla przedsięwzięcia
w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 7/1,t9 obręb 316 przy
ul. Rydza-Śmigłego 32 A w Częstochowie, wydana została decyzja o środowiskowych
uwa run kowa niach.
Tymczasowe magazynowanie odpadów będzie się odbywać na terenie, do ktorego
zbierający odpady ma tytuł prawny,
Spółka przewiduje prowadzić zbieranie odpadów przez okres 10 lat.

Mając na uwadze potrzebę dostosowania gospodarowania odpadami do przepisow
obowiązującej ustawy z dnia L4.t2,2Ot2 r. o odpadach, strona wystąpiła o uchylenie
decyzji z dnia 28.11.20Lt r. znak: OSR-IV.6233,54.2O11 wydanej na wniosek przez
Prezydenta Miasta Częstochowy na podstawie przepisow ustawy z dnia 27,04,200I r,

o odpadach, uchylonej z dniem 23.01,2013 r, przepisami obowiązującej ustawy
z dnia'14,L2.20t2 r. o odpadach.
Zgodnie z art. 155 k,p.a. decyzja ostateczna/ na mocy ktorej strona nabyła prawo/
moze być w kazdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, jezeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W przedmiotowym postępowaniu spełnione są przesłanki istnienia decyzji
ostatecznej, na mocy której Spółka Przedsiębiorstwo Wielobranzowe SPIZ
G.Wawrzak C.Wawrzak społka jawna nabyła prawo oraz zgoda strony na zmianę
decyzji (pismo z dnia 20.0B.20t4 r.), Uchylenie decyzji nie pozostaje w sprzecznoŚci
z przepisami ustawy o odpadach. W interesie społecznyń pozostaje przestrzeganie
prawa przez posiadacza odpadów, zaś słusznym interesem strony jest posiadanie
zezwolenia na 9ospodarowanie odpadami.
Stosownie do art. 10 k,p,a. strona została powiadomiona (pismo z dnia
05.09.20 t4 r,) o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi
w postępowaniu i złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy W wyznaczonym
terminie strona nie wniosła dodatkowych uwag i wniosków.
Biorąc pod uwagę powyzsze uznano, ze wniosek strony zasługuje na uwzględnienie
i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej
Samorządowego
Prezydenta Miasta

pouczenie

decyzji słuzy stronie prawo wniesienia odwołania do
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za poŚrednictwem
Częstochowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,



Jezeli Posiadacz odPadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadow narusza
PrzePisY ustawY o odPadach w zakresie działalności objętej zezwoleniem Iub działaniezgodnie z wYdanym zezwoleniem, moze ono zostae ĆÓrnięte bei ooszrodowania,co Powoduje zakończenie działalnoŚci objętej tym zezwoleniem (art. 47 ust. 1, 2 i 3ustawy o odpadach).

Niniejsza decYzja nie zastępuje innych zezwoleń wymaganych przepisami ustawyoraz nie zwalnia Przedsiębiorcy z,obowiązku przesŁrzeglnia przepisow ooręnnvcńoraz uzYskania w związku z Prowadzoną działalnością innych uzgodnień *yrujuny.ńtymi przepisami.

Załącznik do decyzji:
1. plan sytuacyjny zlokalizacją miejsc magazynowania odpadów - zał. nr I
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Otrzvmuie:

Do wiadomości:
1, Marszałek Województwa Sląskiego
2. Wojewódzki InsPektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie

a/a

HW

Mozliwe jest równiez składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji
Ad mi nistracj i Publ icznej Województwa Sląskiego https : l/www. sekap. p|.
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