
STAROSTA OTWOCKI

oś.azgz .tz.20 1 7.sB(5)

Otwock, 19 częrwca2jl7 r.

DECYZI A Nr2l4l20I7

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.) poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 4I ust. 1 - 2, art.41 ust. 3

pkt ż ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 I., poz. I98]) oraz po
tozpatrzeniu wniosku firmy SPMP Global Solutions Sp. z o. o. ul. Jana Pawła Woronicza 31

lok. 152, 02-640 Warszawa

NIP:5272642844
REGON: 142696715

I. Zezwalun firmie SPMP Global Solutions Sp. z o. o. ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 152,

02-640 Warszawa na zbierarlie odpadów na terenie części dzińki o nr ew. 6616, obr.
geodezyjny Warszawic€, 8ffi. Sobienie Jeziory.

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Tabela Nr 1.

Lp. Kod

Rodzaj odpadu zgodnie
z rozpotządzeniem Ministra Środowiska

zdnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U . z 2014 r. poz. 1923)

l 2. 3.

1. 02 0I 04 o dpady tworzyw sztucznych ( z wyłaczęniem op akowań)
ż, 07 02 13 Odpady tworzyw sztuczny ch
J. 12 01 05 O dp ady z to czenia i vq gładzani a tworz}rv s źuc znych
4. 15 01 02 opakowan ia z tw orzyw sztucznych
5. 15 01 06 Zmięszane o dp ady opako waniowe
6. 16 01 19 Inne niewymienione odpady
7. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
8. I7 02 03 Tworzywa sztuczne
9. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
10. 20 0I 39 Tworzywa sztuczne

2. Sposób i miejsce magzynowania odpadów.

Odpady wymienione w Tabeli Nr l. będą magazynowane na terenie części działki
o m ew. 6616, obr. geodezyjny Warszawice, gffi. Sobienie-Jeziory, do której posiadacz
odpadów posiada tytuł prawny.
Odpady magzynowane będą w pojemnikach, kontenerach lub workach typu big-bag na
utwardzonym placu w miejscu wydzielonym) oznaczonym i zabezpieczonym przed
dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany
oraz zostanie zapewniony swobodny dostęp do każdego rodzajul magzynowanego
odpadu. Odpady b ędą zab ezpieczone przed rozwiewaniem.
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O znaczęntę miej sca zbięt ania odpadów.

Miejscem zbieranta odpadów będzie część dziŃki o nr ew. 6616, obr. geodezyjny
Warszawice, gm. Sobienie-Jeziory, do której posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Opis metody lub metodzbtęrania odpadów.

Odpady zbięrane są na terenie ww. nieruchomości do czasu zgromadzenia odpowiedniej
partii transportowej i następnie są przekazywane uprawnionemu odbiorcy
posiadającemu stosowane zezwoleńa w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady
dostarczane są na teren zbięrania odpadów, gdzie następuje ich umieszczenie
w o dp owi e dnim mi ej s cu pr zeznaczon}.rn do magazynowani a.

Dodatkowe warunki zbięranta odpadów.

a) Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludz| w szczegolności w sposób
uwzględniający właściwości chemicznę i ftzyczr odpadów, w tym stan skupienia,
oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

b) Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej
i jakościowej ewidencji w myśl art. 66 ww. ustawy o odpadach. Zgodnie z ałt.70
ww. ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla
każdego rodzaju odpadów odrębnie.

c) Podmiot jest obowiązany działaó zgodnie zniniejsządecyzją i nie może zbieraćna
terenie ww. nieruchomości odpadów innych niż wymienione w przedmiotowym
zezwoleniu. W przypadku gdy zajdzie potrzeba zmiany zapisów w zezwoleniu,
zmieni się sposób magazynowania odpadów lub działalnośó zostanie rozszęrzona
o dodatkowe rodzaje odpadów przewidziane do zbierania podmiot obowiązany jest
do wystąpienia do Starosty Otwockiego o zmianę posiadanej decyĄ|

d) Gospodarkę odpadami należy ptowadzió w sposób zapewniający ochronę zycia
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie moze:
powodować zagrożenia dla wody, powiettza, gleby, roślin lub zwierząt; powodować
uciążliwoś ci poprzez hałas lub zapach.

e) Podmiot możę prowadzić zbierarńę odpadów na podstawie niniejszej decyzji jeśli
będzie posiadał tytuł prawny do przedmiotowego terenu. W przypadku jego braku
należynięzwłoczniezaprzestaózbieraniaodpadów.

Informacj e wynikające z przepisow odrębnych.

a) Pracownikom zatrudnionym przy zbieraniu odpadów nalezy zapewnić warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki higieny osobistej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 v,rześnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz, U. z 2003 r.

Nr 169, poz.1650 zpóźn, zm.).

7. Zęzwolęnię na zbięranle odpadów vrydaję na czas oznaczony tj do dnia
18 czerwca 2027 r.

II. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem
decyĄi i zezwolen wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.

a
J.

4.

5.

6.



3

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2017 r. firma SPMP Global Solutions Sp. z o. o. ul. Jana Pawła
Woronicza 31 lok. I52,02-640 Warszawa na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 częrwca
t960r. -Kodekspostępowaniaadministracyjnego(Dz.U. z2016r.,poz.23zpóżn.zm.)oraz
art. 41 ust. I - 2, art. 4I ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z2016 r., poz. 1987) wystąpiła do Starosty Otwockiego o wydanię zęzwolęnia na
zbieranie odpadów na terenie części dz. o m ew. 6616, obr. geodezyjny Warszawice,
gm. Sobienie-Jeziory. W dniu 24,05.2017 r. wpłynęło uzupełnienieptzedłożonego wniosku.
Organem właściwym do wydania zezwoIenia na zbiqanie odpadów jest starosta właściwy ze
względu na miejsce zbierania odpadów. Podmiot zamierza zbięrać odpady na terenie
nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Warszawice więc organem właściwym jest
starosta otwocki.

Wniosek o wydanie zęzwolęnia ta zbiqańe odpadów spełnił wszystkie wymogi
formalne zawarte w art. 42 :u.st. 1 ww. ustawy o odpadach. Zostały określone rcdzaje odpadów
przewidziarte do zbierania, wskazana została metoda i miejsce zbieruńa oraz sposób
magazynowania odpadów, przedstawiono możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające
należycie wykonywać działalność polegającąnazbięrantu odpadów, sposób gospodarowania
odpadami.
W toku postępowania organ poczynił stosowane ustalęnia w sprawie:
- pismem z dnia25.05.2011 r. znak: OŚ.SZEZ.tZ.2016.S8(3) zgodnie z art. 6I§1 i art. 79 Kpa
strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o oględzinach terenu, gdzie
podmiot zamierza zbięraó odpady, oględziny zostńy przeprowadzone celem ustalenia stanu
faktycznego na gruncie i zweryfikowania informacji zawartych w przedłożonym wniosku
o wydanie zezwolęnta; informacje przedstawione w dokumentaĄi zgadzĄą się ze stanem
faktycznym, sporządzono również protokół oględzin oraz dokumentację fotograftczną
stanowiące dowody w sprawie;
- zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzonąprzęz tutejsze Starostwo ww. działka
obejmuje grunty Bi - inne tereny zabudowane o łącznej powierzchni 0,5929 ha;
- nieruchomośó położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 23 częwvca 2005 r.
w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie
powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego, jednak brak jest podstaw do odmowy
wydania zęzwolenia na niniejszyrn terenie;
- dla dzińki o nr ew. 6616, obr. geodezy1ny Warszawic€, gffi. Sobienie-Jeziory brak jest
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- pismem z dnia 09,06.2017 r. znak: OŚ.SZZZ.tZ.2016.SB(4) strony zostały poinformowane
o zakończeniu postępowąnlp ,ofaz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem
do wo d o wy m, zgŁo słe" i 

"'"ń 

Jsii6l3ii"wa 
g i wni o sk ó w ;

- strony nie zgłaę.ąly..ltyąg,elirypiosków w sprawie.
Z dokumentacji Órizrg.ońf,iŹÓ'ń'.gó''materiału dowodowego wynika, że przedstav,liony przez
fi.-ę sposób gospodarki odpadami, jest zgodny z wszelkimi przepisami prawa w zakresie
ochrony środowiska. Nalezy zauwńyć, że działa|ność pozostanie w zgodzie z przepisami
prawa miejscowego.

Uwzględniając powyzsze ustalenia, zgromadzone w toku postępowania materiały
oruz analizując przedłożony wniosek Starosta Otwocki uznŃ, że zasadnym jest wydanie
zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie części dziŃki o nr ew. 6616, obr. geodezyjny
Warszawice, gm. Sobienie-Jeziory dla firmy SPMP Global Solutions Sp. z o. o. ul. Jana
Pawła Woronicza 31 lok. I52, 02-640 Warszawa. Zęzwolenia udziela się na czas oznaezony
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tj. do dnia 18 czerwca 2027 r. zgodnie z wnioskiem strony. Podmiot zostałzobowiązany do
prowadzenia działalności zgodnie z zapisami zawartymi w decyĄi orazwszelkimi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska. Sposób prowadzenia działalności w zakresie zbięrania
odpadów nie może zagrńać środowisku oraz nafuszać interesów osób trzecich. Starosta
Otwocki analizując zgromadzony materiał dowodowy oraz przepisy prawa nię znalazł
podstaw do odmowy wydania zęzwolęnianazbierunie odpadów. W myśl zapisów art. 46 ww.
ustawy o odpadach organ może odmówić wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jeśli
zannlęTzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodowac zagrożenia dla życialub
zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub jest
niezgodny z przepisami prawa miejscowego. Jeżeli podmiot będzie gospodarował odpadami
zgodnie z warunkami udzielonego zezwolęnia oraz zasadami określonymi w ww. ustawie
o odpadach to nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz zdrowiai życialudzi. Ponadto
zamtęrzony sposób gospodarowania odpadami jest zgodny w wszelkimi przepisami prawa
miej scowe go or az planami go spodarki odpadami.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ww. ustawy o odpadach organy właściwe do wydawania
decyĄi w zakresie gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie
niniejszej ustawy przekazĄą do właściwego marszałka wojewódńwa - w terminie nie
dŁaższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - kopie ostatecznych
decyzji w formie dokumentu elektronicznego W myśl ań. 238 ust. 6 ww. ustawy
o odpadach do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zęzwolęnia na zbierartie lub
przetwarzarlie odpadów odpowiednio marszałek lub starosta przekazuje wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
właściwym ze względu na miejsce zbieraria lub przetwarzania odpadów.

Na podstawie art. 47 v,rw. ustawy o odpadach jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał
zezwolenie na zbieranie odpadów) narusza przepisy ustawy w zakresie dzińalności objętej
zezwolęnięm lub dziaŁa niezgodnie z v,lydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do
niezwłocznego zanięchania naruszeń, v,lyznaczĄąc termin usunięcia nieprawidłowości.
W przypadku gdy posiadacz odpadów, mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub
działa niezgodnie z wydanym zezwolęniem, właściwy organ cofa to zezwolenię, w drodze
decy zji, bez o dszkodowania.

UwzględniĄąc povrryższe dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego

(Jtrzvmula:
.#

(/1)SPMP Global Solutions Sp. z o. o.V ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. I52,02-640 Warszawa
2. PRO-WAY Sp. z o. o.

Warszawice 89D, 08-443 Sobienie-Jeziory
3. a.a.

Kolegium Odwoławczego w W 44, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia"ł,!!f"*'-*-t,{)
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Do wiadomości
I . Mar szńek Woj ewó dńw a Mazowieckie go - forma elektroniczna
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura w Mińsku Mazowieckim
Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory

Na podstawie ust6|)) z dnia ]6 listopacta 2006 r. o opłacie skarboluej (Dz Li.:2016, poz. 1627), opłata skarbowa
w ttysokości 6]6 zł została uiszczona na rachttnek (irzędu Miclsta Ohuocka, Bank Spółdzielc1- w Ohrocktt Nr konta 89 800]
0005 2001 0007 9875 0013.

Sporządziła: S1,1rł,ia Bieńkorvska _ podinspektor
Wy,dział Ochrony Srodolviska
starostrvo porviatorve lv otrvocku
tel. (22) 788-15-34 wcw. 358

|fi,^ń,-


