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DECYZJA

D ziaŁaj ąc na po dstawie :

art.28 ust. 1, ust.5, ust.6 ustawy zdnia 27 kwietnia200k. o odpadach (tekst jednolity
Dz.U.z20l0r. nr 185, poz. 1243)twzwtązkuzart.9I,afi.92 ustawy zdnia5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekstjednolity - Dz. U . z 200It. nr I42, poz. 1592 ze zmianami),

rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 września 200k. w sprawie katalogu
odpadów (Dz'U. rr II2, poz.1206)

zezwalam
Adrianie Koźbiał-Kameli prowadzącej ADRIĘ

w Bielsku_Białej prry ul. Legionów 81

na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne

na okres do 30 czerwca 2022 roku.

Warunki zezwolenia:

1. Adriana KoŹbiał-Kamela prowadząca ADRIĘ zamletza zbierac i transportować odpady inne
ruż rueb ezpiec zne, vły szcze gólni one w załączniku nr 1 .

2. Zbierarie (magazynowanie) odpadów odbywaó się będzie na terenie, do którego
wnioskodawca posiada tytuł plawny' w Bielsku-Białej ptzy ul. Legionów 81'
w pomieszczeniu magazynowym o utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed
zanie czy s zczeni em gruntu.

3. odpady magazynowane będą selektywnie w sposób uporządkowany
środowisko przyrodnic ze przed ianieczyszczeniem.

4. Miejsce magazynowania odpadów będzie zabezpieczone przed
nieuprawnionych.

5. odpady, w zaleŻności od rłĘaściwości, magazynowane będą w ozuaczorlych pojemnikach lub
kontenerach odpornychnadziałanie składników w nich się znajdującychorazzapewniających
bezpieczeistwo podczas magazynowania, a następnie podczas prac ładunkowych i przewozu.

6. Stan techniczny pojemników oraz kontenerów będzie systematycznie kontrolowany' w razie
konieczności będą nabieżąco naprawiane lub wymieniane.

7. Ilości gromadzonych odpadów nie mogą przel<toczyó możliwości ich właŚciwego
zmagazynowania.

8. Wnioskodawca będzie zlęcał wykonanie obowiązku gospodarowanta zbieranymi odpadami,
kolejnym posiadaczom, którzy uzyskali zezwolęnia właściwych organów administracji na
zbieranie lub odzysk odpadów.

9. Transport v,ryszczególnionych w załączntku nr 1 odpadów odbywać się będzie na terbnie
całego kraju.

10. odpady transportowane będą od zlecających usługi transportu do miejsc ich odbioru.
11. odbiorcami odpadów będą uprawnieni posiadacze odpadów, ktotzy uzyskali zezwolenta

właściwych organów administracyjnych nazbieranie lub odzyskptzekazywanych odpadów.
12. odpady transportowane będą z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie

drogowym.
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13. odpady, w zależności od charakteru i właściwości, transportowane będą przystosowanym do
tego celu pojazdem samochodowym (np. ze szczelną zamykaną skrzynią ładunkową lub
wysoką burtą zabezpieczoną siatką albo plandek{ oraz w sposób maksymalnie
zabezpteczający środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniem i uciążliwościami,
atakŻe przedprzemieszczaniem i rozsypywaniem się odpadów w czasie jazdy.

14. odpady transportowane będą w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach
zap ew ntaj ących b ezp i e c zeńs two prac ładunkowyc h i pr zew o zu.

15. Stan techniczny pojemników i opakowań będzie systematycznie kontrolowany,
w ruzie konieczności będąna bieżąco naprawiane lub wymieniane.

16. Wskazane odpady mogą być transportowane luzem tylko w wypadku, gdy pojazd
transportujący będzie zapewniać bezpteczenstwo przewozu (np. odpady będązabezpieczone
p asami uniemo żl iwi aj ącymi pr zemieszczanie się podczas j azdy) .

IJzasadnienie
Adriana Koźbiał-Kamela prowadząca ADRIĘ zamIęrza zbtqac odpady inne n1Z

niebezpteczne w Bielsku-BiaŁej przy ul. Legionów 81 oraz transportować odpad1, inne niz
niebezpieczne na terenie całego kraju.

W zwięku z tym Adriana KoŹbiał-Kamela wystąpiła z lrnioskiem o rr1'danie
zezwolenia na zbieranie i transport odpadow innych ruŻ niebezpieczne, u1'szczególnionr'ch
w załączruku nr 1 do niniejszej decyzji.

Z przedłozonych pTzez lrnioskodalł'cę dokumentórr' (spełniając1'ch rr1mogi
art. 28 ust' 4 ustawy o odpadach) rłynika, Że działalność będzie prowadzona u' sposób zgodnv
z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Pouczenie
Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzania

zbiorczego zestawienia, zgodnie zwytycznymi określonymi w ustawie o odpadach.
W wypadku' gdy posiadacz odpadów naruszy przepisy ustawy o odpadach lub będzie

działał niezgodnie z niniejszym zęzwolęniem Prezydent Miasta Bielska-Białej moŻe cofnąć
zezwolenie bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności
objętej tym zezwoleniem, stosownie do ań. 30 ust. 3 ustawy o odpadach.

Niniejsza decyzja nie tozstrzyga wymogów wynikających z ustawy _ Prawo budowlane
i innych przepisów związanych.

Wskazana działalnośÓ moŻe być prowadzona w wypadku spełnienia wymogów
wynikających z ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

od niniejszej decyzji sluĘ stronie odwołanie w terminie 14 dni do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku_Bialej wniesione za pośrednictwem
Prerydenta Miasta Bielska-Białej. ;

opłata skarbowa z tytuŁu wydania zezwoletia w wysokości 616,00 zł została uiszczona 20l2.0L26. w kasie
Urzędu Miejskiego w Bięlsku-Białej (nr pokwitowania K03 l2012l l8ll).

.,i ,l ii, , ri i
I



-3 -

o ADRIA _ Adriana Koźbiała-Kamela
Bielsko-Biała, ul. Legionów 81

do wi.adomości:

o Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska
w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej

o IJ tząd Marszałkowski Woj ewó dztuł a Ś ląskiego
w Katowicach, W y dział ochrony Srodowiska
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