STAROSTA WRZESI NSKI
ul. Chopina 10
62-300 Wrześ nia

Wrześ nia dnia 30 listopada 2021 r.
WB Ś.6233.13 .202I

DEcYZJA

z

Na podstawie art. 155 ustawy
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
adminisfracyjnego @z. U. z 202l r. poz: 735 z,póź n. an.) w zł ł iązku z art. 43 ust.l pkt 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 202I t. poz. 779 z póź n. an.), na wniosęk z dnia
8 listopada 202I t. Pana Szymona Roszkowiaka reprezentującego Zakł adObrofu Odpadami
,,TROXI "
Sp. z o.o., ul. Deieniowa 3, Gutowo Mńą62-300 Wrzęś nia

STAROSTA WRZE ŃSKI
Zmienia decyzję

- zez-ł ł olęniena zbieranie i przetwarzanie odpadów udzielone podmiotowi Zakł ń
Obrotu Odpadami ,,TROXI " Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, Gutowo MŃą 62-300 Wrześ nia znak
WnŚ.OZrS.g.20lg z dnia 3 marca 2020 r,, zmienioną decyzjąwB, 6233,24.2020 z dnia 3 czerwca

I.

2020 r. w ten sposób, ze:

I . Zał ączniknr 1 otrrymuje brzmienie zgodne zzał ącznlkiem nr l do niniejszej decyzji
I I . Pozostał e waruŃi zezvł olęnia zrrak WBŚ.6233.g.201g z dnia 3 marca 2020 r, zmienionego
decyzjąWB.6233.24.2020 t. z dnia3 czerwca2020 t. pozostają bez nlian.

UZASADNI ENI E
Wnioskięm z dnia 8.11.202l r. Pan. Szymon Roszkowiak reprezentujący Zakł ad Obrotu
OdPadami ,,TROXI " Sp. z o.o. nł rócił się do Starosty Wrzesińskiego o zmianę zezwolenia na
ńięranię iptzstwarzanie odpadów arak WBŚ"6233.9.20I 9 z dnia 3 marca 2020 r. anienionego
decYzjąWB. 6233.24.2020 z dnia3 czerwca2020 t. w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie ,rĆlą
wnioskodawcy znianapolega na zwiększeniu maksymalnej masy poszczególn} ch rodzajów odpadów,
które mogą byó magazynowane w okresie roku. Wnioskodawóa pr"e* iduje zrviększenie io.^ .j
maksYmalnej masy odpadów poptzęzzebranie większej iloś cinaś tępujących oł padów:
1. 04 02 22 - Odpady zprzetworzonych wł ókięn tekstylnych
2. 07 07 08* - I nne pozostał oś cipodestylacyjne i poreakóyjne
3.' 08 01 11* - Odpądy farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki, organiczre lub inne
substancj e niebezpieczne
4. 08 01 15* - Szlamy w9dne zawierające farby i lakiery zawierające rozptlszczalniki órganiczne
lub innę substancje niebezpiecż ne
5. 08 04 09* - Odpadowe kleje
i szczeliwa zawierające rozprlszczalniki organiczne lub.inne
substancjeniebezpieczne
6. I 0 I I I 2 - Szkł o odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
7. I 0 12 08 - Wybrakowane wyroby ceramicane, cegł y, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termiczrej)
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8.
9.

12 01 01 - Odpady ztoczenia i pił owania ż elazaoruzjego stopów
12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

I 0. 12 0I 2I -Zuż ryte materiĄ szlifierskie inne niż wymienione w 12 0| 20
11. 15 01 01 - Opakowaniaz papieru i tektury
12. 15 0I 02 - Opakowania ztworzyw sztucznych
13. 15 01 05 - Opakowania wielomateriał owe

14. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostał oś cisubstancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
15. 15 01 11* - Opakowaniazmeta| i zawieraj;ące niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wł ącznie z pusĘmi pojemnikami ciś nieniowymi
16. 15 01 02 - Opakowania ztworzyw sztucznych
17 . 16 01 14* - Pł yny zapobiegające zamarzaniu zawieĄące niebezpieczne substancje
18. 16 02 13l- - Zuż ytewządzenia zawierające niebezpieczne elementyD inne niż wymienione

w160ż 09do160212

- Z;rlzyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
20. 16 02 16 - Elementy usunięte ze zuż ryĘchwządzeń inne niZ wymienione
2L 16 05 06t - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycnrych
22. 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
23, 17 06 05* - MateriĄ budowlane zalvierające azbest
24, 19 08 01 - Skratki
ż 5. 20 01, 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
19. 16 02 14

Zakad Obrotu Odpadami ,,TROXI " Sp.

z

o.o. posiada aktualnie zezwolenie na zbieranie

w/ w odpadów. Zgodę taką uzyskał w ramach wydanej wcześ niej decyzji. Zmiana, o której mowa
we wniosku nie wpł ywa zatem na rozszerzenie katalogu odpadów, które będzie zbieraó
wnioskodawca. Skutkuje ona natomiast zrviększeniem maksymalnych mas poszczególnych rodzajów
odpadów, które mogą byó magarynowane w okresie roku. Wobec braku zmiany maksymalnej masy

poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz
utrzymaniu w sposób niezrnienny dotychczasowych miejsc magazynowania odpadów na| eĘ uznaó, ż e
proponowana we wniosku zmiana nie wpĘrva na doĘchczas ustalone obciąż enie ogniowe miejsc
magazynowania odpadów. Powyż sze wskazano w zaktualizowanym operacie przeciwpoż arowym
sporządzonym przez inĘniera poż arnictwa - panią GraĘnę Zalł zewską oraz potwierdzone
w wydan} m przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraZy Poż arnej we Wrześ ni postanowieniu
nrPZ,55I 5,9.I .202I z dnia 3 listopada 202I r,
Nie ulegnie zmianie również wysokoś ó zabezpieczenia roszczeń, które wnioskodawca ustanowił
napoczetpokrycia kosź ów wykonania zastępczego usunięcia i zagospodarowania odpadów.
Wnioskodawcaprzedł oĘł niezbędne zaś wiadczenia oraz oś wiadczenia, o których mowa w art. 42
ust. 3a ustawy o odpadach oraz zgodnie z art,41 b w/ w ustawy aneks do umowy dzieńavł y z dnia
22.10.202I r. repertorium A nr 6373120ż I , sporządzony przed notariuszem panem Kazimierzem
Karciarzem, aktualiĄący iloś ciplanowanych do zmagarynowania odpadów.
Zgodnie z art. I 55 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczra,
na mocy której strona nabył a prawo, moż e być w każ dym czasie za zgodą strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, któ.y ją wydał , jeż nli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym intdrbs społ eczny
lub sł uszny interes strony.
Wnioskodawca uzasadnił potrzebę zwiększenia maksymalnej masy odpadów
magazynowanych w okresie roku. Ponadto spehrił niezbędne wymagania okreś lone w ustawie
o odpadach. W ocenie organu brak jest przeciwskazań, aby zgodnie z wnioskiem dokonaó zmiany
przedmiotowej decyzji. Należ y podkreś lió, ż e wobec stale rosnącej iloś ciwytwarzanych odpadów,
sfuszrym jest zapewnienie ich odbioru oraz póź niejsze zagospodarowanie, zgodne z okreś lonymi
prawem zasadami orazw sposób niepowoduj ący zagroż enia dla ś rodowiska.
Wobec powyż szego orzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji sfuł stonie odwoł anie do Samorządowego Kolegium Odwoł awczego
Pozró ul, Niepodległ oś ci76/ 18, za poś rednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty

doręczenia decyzji,

W trakcie biegu

terminu do wniesienia odwoł ąnia strona moż e nzec się prawa do wniesienia

odwoł ania wobec organu administracji publiczrej, który wydał decyzję.

Z

dniem doręczenia organowi adminisfiacji publicznej oś wiadczenia o Tzęczeniu się prawa

do wniesienia odwoł ania przez ostaffiią ze sfion postępowania, decyĄa staje się ostateczm i prawomocna.
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Onzvmują:
l. Z4dad Obrotu Odpadami..TROXI " So, z o.o.. ul. Deręniowa 3. GuŁowo Mał ę. 62_300 Wrześ nią
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ala

Do wiadomoś ci:

l.

2,
3.

Wojewódzki I nspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie ul. Wyszyńskiego 3ą 62-510 Konin
o tateczną
Marszał ęk Województwa Wielkopolskiego , Al. Niepodległ oś ci34,61-7l4Poł
Burmistrz Miasta i Gminy Wrześ nią ul. Ratuszowa 1,62-300 Wrzęś nia.
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