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DECY zJ A Nr 794 nvn I/- 

} "oł ź

Na podstawie arL l55 ustawy z rlnia t4 cłr:rłpca 1960 r. Kodeks
Adminishacyjnego (t. j. z ZaC[ t Dz. U. Nr 98 poz.l}7 1, z p źn. m.),

3:":ll:ię^za To-Ę Strony decyzję starosty Prusz,kowskie go z clnia {errrdoiu 2010 r.'
Nr 44 1 ź0 1 0,'-'ak : w Ś .l an n28 t l O,nnieniĘ decyzj ami stu.o'ty Pruszkoiskiego :

z dni a 20.12.20 11 r., Nr 493 D01 |, mak:. w Ś.azzo.zo.2olr.ło,
z dni a 17 .09 .20 t2 r., Nr 499 l 20 12, znak WŚ .6 220.23 .2o 12. Ao

y ynrawie pozwolenia nawytwaflani" odpuno* 
" "*'dęa"i""i.- zsnłoleniana odzysk

i tierarrie -odpad 
w dla Ptzedsiębiorstwa Usługowego lłmrr'łan'' sp. 

" 
o.o.; 

'i"d;;;w Warszawi e przy Al, Krakowskiej l l 0/1 1 4,

w nastgl_tljący qposob :

1). w daaLe I pkt 1 ppkt la wprowadza się nastpujące zmiany

ż s*reśla się zapi9l w poz. l, 2, 7, 8, 9 tabeli (dot. odpad w niebeąpieczrrycĘ
i vprowadza apisy nastpującej treści:

do ptzedmiotowej tabeli dodaje się z.apisy następującej treści:
w części doĘczącej odpad w niebezpiecnych:

1. 13 01 05* 3,0
2. Mineralne oleje hydraulicae nieffi

13 01 10* 3r0

7. Inne roryuszczalniki i miest t4 06 03* 2r0
8. Sorbćną materiĄ filtracyjne 1w tym@

y -tr"y-.h 
grupach), tkaqiny do wycierania (np. smaty, S"ioki)

i ubrania ocbronne zar,ier,zyszcz-one zubstancjami niebeTpiec ^y-,(np. PCB)
15 02 02* 3r0

#

9. FilĘolejowe 16 01 07* 2r0

15. 99puay farb i lakier w zawierających i
lub ime zubstancje niebezpieczrg 08 01 11* 1r0

16. 9łt*'na.zawierającepo
lub nimi zanieczlrszsznne (np. środkami ochrony roślin I i tr klasy
toksyczrrości -bardzo toksyczne i toksyczne) 

' J 15 01 10* 1,0

17" opakowauia z mąat
elemenĘ warrocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie
z pustymi pojemnikalrri ciśnieniowyrrri =' - 15 01 11* 1r0

_ w części dotyc7Ącęj pozostaĘch odpad w: t"r

I



1. opakowanią zpapieru i tektuy 15 01 01 10 000
2. 9pakowania z tworzyy sztuczrych 15 01 02 10 000
3. OpąEqlp4ta z drewna ls 01 03 10 000
5. opakowania wie lomaleriałowę 15 01 05 10 000
6. Zrnles7AIIę o dpady opako waniowe 15 01 06 10 000
7. opakowąnią ze szkła 15 01 07 10 000
25. PapĘttektrłra 19 t2 0t 10 000
26. Metale Żelaznę 19 12 02 10 000
27. Metalę nteŻelazrre 19 12 03 10 000
28. TwqĘrrnra s lcne i guma 19 12 04 10 000
29. Szkło 19 nAs 10 000
30. Drewno irrne niŻ\Ąrymienione w 19 12 06 19 12 A7 10 000
31. TeksĘlia 19 12 08 10 000
33. Odpg4y palne (paliwo altematywne) 19 12 10 90 000
34, Inne odpady (w

z mechanicmej
w191211

ty.m zrries,7łne substancje i przedmioty)
obr bki odpad w inne ntŻ w}.mienione 19 12 12 160 000

2).W'dziale I pkt 1 ppkt lb skreśla się zapisywpoz. l,2,3,5,6,7,25,26,27,28,29,30,3l,
33,34 (dot pozostałych odpad w) i wprowadzazapisy nastpującej treści:

3). w daale I pkt 1 ppkt lc wprowadza się nastpujące aniany:4 slrreśla się zapisy w poz. l (dot. odpad w niebezpieczrycĘ onz wz. 1 (dot.
pozostałychodpad w) tabeli i wprowadza zapisy nastpującej treści:

1. ZuŻyte vruądzęrna zawuęrające niebeąpięcntę elementy inne nuż
Ę.mienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13* 0,01

1. odpadowy toner drukarski irury niż wynrieniony w 08 03 Ij 08 03 18 0,01

do przedmiotowej tabeli w części dot. pozostałych odpad w dodaje się zapisy
nastpującej beści:

4). w da,ale I pkt 1 ppkt lf rłlprowadza się nastgtuj ącezmiany:
skreśla się zapisy w poz l, 2, 3 i wprowadza zapisy nasĘrująpej treści:

5).W dziale I pkt I ppkt 1S
skreśla się zapis w wz.l w tabeii dot. odpad w powstających w systemie Bio-Com
metodąRl5 (proces osuszania) i wprowadza zapis nastflru3ąpej treści:

4. Opakowania zpapieru i tektrrv 15 01 01 0r1

5. Opakowania z tworzyw szfirczrych ls 01 02 0,1

1. Kompost nieodpowiadający w)rynaganiom
wykorzystania)

się do
19 05 03 IA 240

2. Tnne niewyrnienione odpady 19 05 99 10 000
3. odpady palne (paliwo alternaĘwne) 19 12 10 IA 240

I Nieprzekompostowane frakcje odpadO
podobnych 19 0s 01 33 600



T skreśIa się zapis w poz. 2,
odpad wpo mechanicnrcj

3 w tabeli dot. odpad w powstających w wyriku osuszania
obr bce i wprowadza się zapisnastglującej treści:

10. Zmieszarre odpady opaĘ9waniowe ls 01 06 30 000
26. Zmięszanę odpady Z betoną gruzu caglanego,

odpadov{ych materiał w ..'u*i cntych
i element w w)lposazenia inne nużwynnienione
w1701 06

17 0t 07 3 000

45. Niesęgregowane (zrrięs 20 03 01 160 000
49. Odpady wielko gabarytowe 20 03 a7 3 000

). w załącmiku nr I do przedmiotowej decyzji slaeśla się zapisy w poz- 70,26,45 ,48tabeliivprowadzanastqujące z.apisy: 
J J J -_-'- }

7).-odpady' o zakres kt rych to7;;zfrrzrlno przedmiotową dwy{ę w za}resie wytwarzania
Ędą magazynowane w nastpuj ący spos b:

08 01 l l - w specjalisĘcznych szczelnych pojemnikach w magaąmie odpad w,
15 0l 10 - w kontenerach w magaąmie odpjow,
15 Ol I I - wkontenerach w magazynie odpad w,

' t2 ol 2l - w spe'cjalisĘcznych szczelnych pojęmnikach w magazynie odpad w,
15 01 01 _ w wyznacz-onej cąści pomieszczenia nulgaąmowego'
15 0l 02 - w wyznaczonej części pomieszczenia magaąmowego.

Pozostałe warunki 
' ?i?y decyzji Starosty Pruszkowski ęgo z dnia 27 grudnia 207a r.,

Nt 44l D0l0, mak: w Ś.l al n28 l l0 z wźn zrrr. nie ulegaj ą zrrianie

AZASADNIENIE
Pismem z dnia l0.l2.20l2 r., uzupełnion;ł:r. pismem z dnta lg.t2.2112 r., Pan Mieczysław
Sławomir Ciechomski Prezes 7arząduPrzedsiĘbiorstwa Usfugowego ,,lIETT\ ,Ąl{' Sp. ź o. o.z siedzibą w Warszawie pruy At. xrakowskiej ltOtlt4' *y*tąił ż wnioskiem o ^i*ę9::Ęj -9-Ę"'ty 

Prus*owskiego z dnia zl grudnia z to- '., Nr 44t/2arc, 
^uy,ws.7647ll28ll0, z Ńźr^. 7Tn. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpad w

z 
_uwzgtędnienierir zenłolenia na odzysk i źbi".*i" odpad w na tere,lrie zakładu

w Nadarąmie ptzy ul. Turysrycznej 38 na działkach nr ew. ą6slź, 465/3 i 460.

Wnioskowana zrr ana doĘczyła uaktualnienia danych doĘczryych ilości odpad w
poddanych do odzysku oraz ilości i rodzaj w odpad w wytwar'anycn w instalacji.

Ponadto, !9o* złłr ciła się z prośbą o Wykreślenie w przedmiotowej deoyĄi odpadu
o kodzie 19 05 01 z tabę|i dot- oapidow powstających i *y"it" oJuszarria'oapadow
po mechanicznej obr bce ponieważ oapaa i." ł. u-ęffi powstawał w wpiku tego procesu.

Z ar.fiLlzy przedłożone1 dokumentacji wyniką że wprowadzon a plzęz Snonę zgiana
w sposobie gospodarki odpadami 

- prry 
"u"tto**i 

r ****0vo nr"r":rr;:' a""y":i
onzprzestzs,ganiu przepis w ustawy o odpadach nie vrpłynie negatywnie na sroaowisko.' 

"



W:':jnsek lv zakrłsic crc*ryskrr odpadorł' etst*ł FfiffYty\Ąrylie zaopinitlrva*}] postgnorYienien:
Wu.ira {in:ln.t Nł:dtrzy;: z łiaia:l.l2.2Ut: r', xnffk; R$s.s234.:5.201:.KP.

,''ą-}łłq (']l $}t'}lĘ;'-\''';ł,ltff'*ilI;{} {}T"H'*ilfii"}t}{.}. .łłg}* \'Ę,' $Ł:t,I{t]El{':!i"

#rf łrinje5:uj deelnfi prął'sjusĘit łlł}wtł*l'lic Ea łrtęźm paśrulnfutwem da S*m*rządav,tga
;luf*gjłlr ar}wrłław,ły gff }ł/ il"urstłw!ł ul" kielrcłus 14 l+, tgrninfu 14 dłi łłd dały jtj
ritręsseniu'

F'łŁranri opłatq sŁarh{'wilł w rłrysi:lir:srli ]53.00 uł, rła prxł*tawi* ceęści Ii] urst' 4i} pŁt
załqcariha dł: tlsuw"v ł łiniu 16 limł*pa** ?{ii]fi r. o *pła*ie skarbłwri {ł]z' {i. Nr ?15, prrr-.

ŁlSt"':t{t ljkt i
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1. Młnł*w*ł:ł:}ii W*jemlłiłlzki Insp*isłnr #łirronv Śrociowbka rł W*rsrarł'ię' ul. l}arrycka ] l f} łt-
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