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DECYZJA
Na podstawie art. 26 ust. 1, ust 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 6, art. 27 ust 1 i 2, art. 63 ust. 6 pkt 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. nr 62 póz. 6287, rozporz dzenia Ministra
rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 7Dz. U. Nr 1 1 2 póz. 12067 oraz
art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Przedsi biorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „EKOSAM RECYKLING" Aleksander Czajkowski, Wanda Hernik, Stanisława Wierzbicka Kaszow 7, 26 806 Stara Błotnica w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku
odpadów
zezwalam
Przedsi biorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „EKO - SAM RECYKLING"
Aleksander Czajkowski, Wanda Hernik, Stanisława Wierzbicka Kaszow 7, 26 - 806 Stara
Błotnica na prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku odpadów innych ni niebezpieczne
i okre lam:
1. Rodzaje i ilo ci odpadów przewidywanych do odzysku w okresie roku:
Zakład Kaszewska Wola 30
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne i guma
Tworzywa sztuczne
Odpady tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Drewno
Drewno inne ni wymienione w 101206
Opakowania ze szkła
Szkło
Opakowania z metali

Kod
1 501 01
191201
150102
191204
170203
070213
150103
170201
191207
150107
170202
150104

Ilo w [Mg]
500
50
500
100
50
200
100
50
100
500
100
100

Zakład Milejowice 83
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Odpady tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Szkło
Opakowania z drewna
Opakowania z metali

-2Kod
150101
150102
170203
070213
150107
170202
150103
150104

Ilo w [Mg]
500
1000
50
500
500
100
400
100

2. Miejsce i metod odzysku odpadów :
• Przedsi biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „EKO - SAM RECYKLING"
Aleksander Czajkowski, Wanda Hernik, Stanisława Wierzbicka Kaszów 7,
26 - 806 Stara Błotnica Zakład w Kaszewskiej Woli 30 gm. Przytyk Zakład w
Milejowicach 83A gm. Zakrzew,
• recykling tworzyw sztucznych, papieru i tektury, drewna, metali, szkła w procesach
produkcyjnych (działania R3, R4 i R5 wg zał. nr 5 do ustawy o odpadach).
3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów:
• Zakład w Kaszewskiej Woli 30 gm. Przytyk, Zakład w Milejowicach 83 gm. Zakrzew,
na terenach do którego Przedsi biorstwo posiada tytuł prawny,
•
odpady b d magazynowane na utwardzonych placach magazynowych oraz w
wydzielonych pomieszczeniach, w boksach luzem, w workach i pojemnikach.
4. Warunki transportu odpadów:
• odpady b d dostarczane samochodami z zakryt skrzyni załadunkow .
5.

Ewidencj ilo ciow i jako ciow odpadów nale y prowadzi zgodnie z katalogiem
odpadów, z zastosowaniem karty ewidencji i karty przekazania odpadu, ustalonych w
rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów/Dz. U. 152 póz. 17367.

6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo ci odpadów oraz sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urz dzeniach słu cych do odzysku odpadów nale y sporz dza
na formularzu okre lonym w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001
r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słu cych do sporz dzania i
przekazywania zbiorczych zestawie danych /Dz. U. Nr 152 póz. 1737/ i przekazywa
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie do ko ca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy.
7. Czas obowi zywania zezwolenia do 30 listopada 2012 roku.

-3UZAS ADNIENIE
Przedsi biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „EKO - SAM RECYKLING"
Aleksander Czajkowski, Wanda Hernik, Stanisława Wierzbicka z siedzib w m. Kaszów 7, 26 - 806
Stara Błotnica wyst piło do Starosty Radomskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku odpadów innych ni niebezpieczne: tworzyw sztucznych
szkła, metali, papieru i tektury, drewna. Odpady b d poddawane recyklingowi w procesach
produkcyjnych prowadzonych w zakładach w Kaszewskiej Woli 30 gm. Przytyk i Milejowicach 83A
gm. Zakrzew, w obiektach do których Przedsi biorstwo posiada tytuł prawny.
Przedło ony wniosek zawiera dane, wymagane art.27 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach tj. okre lenie ilo ci i rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi w ci gu roku, wskazanie
metody odzysku, miejsca i sposobu magazynowania odpadów. Odpady b d przywo one do Zakładu
transportem własnym lub dzier awionym. Wnioskodawca okre lił przewidywany czas wykonywania
działalno ci w zakresie odzysku odpadów na 10 lat..
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o odpadach wydanie zezwolenia na prowadzenie działalno ci
w zakresie odzysku odpadów, zostało poprzedzone zasi gni ciem opinii:
• Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu: - postanowienie z dnia 7.11.2002 r. zn. SEIc443/379/2002 - opinia pozytywna,
• Wójta Gminy Przytyk - postanowienie z dnia 01.10.2002 r. zn. OSr.7644/9/02 -opinia pozytywna,
• Wójta Gminy Zakrzew - postanowienie z dnia 17.10.2002 r. zn. BTK
7063/10/02 - opinia pozytywna. Bior c powy sze pod uwag
orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej słu y stronie odwołanie do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu za po rednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuje:
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„EKO-SAM RECYKLING" Aleksander Czajkowski
Wanda Hernik, Stanisława Wierzbicka
Kaszów 7
26 – 806 Stara Błotnica
Do wiadomo ci:
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
2. Wójt Gminy Przytyk
3. Wójt Gminy Zakrzew
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie
Delegatura w Radomiu
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