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DE.C'YZJA
D ziałaj ąc na po dstawie :

art. 28 ust. 2 pkt 2, ust. 3, pkt 2, ustarqu z dnla Ż7 kwtetnta 200I roku o
(tj.Dz.IJ. z2OIOr. nr 185' poz' 1243 zpóŻn. zm.);

art.233 ust.2, ust.3 ustawy z drria 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 22013,

odpadach

poz.2I z
póŻn. zm.);

rozpotządzenia Ministra Środowiska z <lnta Ż7 vłtzęśnia 2O0Ir. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 zpoŹn. zn^l.);

art.I}  Kodeksu postępowania administraclyjnego (Dz. U . z Ż0I3r. poz. 267 z poźn. zm.);

zemt'AlAm

',WTORBET II' Bronisław Kozbiał
43-512 Janowice ul. Janowicka 308

NIP: 5470 1 31736 Regon: 272392650
na prowadzenie transportu odpadów

I. Warunki zezrvolenia:

1. ,'WTÓRBET II'' Bronisław Kożbiał z siedzibą w Janowicach przy ul. Janowickiej 308
prowadziÓ będzie działalnoŚÓ w zakresie i'ransportu odpadow.

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do transportu okreŚla załącznl,k nr 1 do niniejszej
decyzji.

3. Transport odpadów będzie prowadzony samochodami przystosowanymi do transportu
odpadów przedstawionych w załączni]<u nr 1 do niniejszej decyzji, samochodami
cięzarowymi, samochodami cięŻarov'rymt z naczepą, samochodami ze szczelną,
zaraykr'ą slczynią ładunkową lub w1'56ęimi burtami 'zabez'pieczonymi siatka albo
p1andeką.
odpady będą transportowane w opiłkowaniach odpornych na działante odpadów
wymienionych w załączniku rn 1 do niniejszej decyzji, w pojemnikach, w kontenerach,
w skrzyniach, workach, na paletach lub w belach (prasowane' taśmowane, foliowane w
zaleŻności od właściwości odpadow).

4. odpady transporlowane będą w sposób zapewniający bezpteczeństwo prac ładunkowych
i ptzewozu oraz nie stwarzający zagroŻ'enia dla środowiska, w sposób zabezpieczający
ptzed zanieczyszczeniem dróg i poboczy oraz nie powodujący zanieczyszczęn wód
powierzchniowych, podziemnych i gruntu a takŻe w sposób maksymalnie
zabezpieczĄący przed uciązliwościami'

5. Transport odpadów prowadzony będzie z zachowaniem przepisów o transporcie
drogowym.

6. Działalność z zakresu transportu odpadć;w obejmować będzie obszar całego kraju'

7. Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 15 września 2024 roku, z jednoczesnym

uwzględnieniem zapisów art. 233 i 234 ustawy z 14 grudnia 20I2r. o odpadach:
zezwolenie na transport odpudów jest ważne do czasu upływu terminu do złożenia
wniosku o wpis do rejestru, o którym tnowu w art.49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012r.
o odpadach, lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, w przypudku gdy wpis nastqpił
w te rminie w cze ś niej s zym.

II. Przypominam prowadzącemu działa]nośó w zakresię transportu odpadów

,,WTORBET II'' Bronisław KoŹbiał o ołlowiązkach:
1. Prowadzenia ewidencji transportowanyoh odpadow w myŚl art.36 ustawy o odpadach

zgodnie z obowiązującym katalogiem o'lpadów oraz listą odpadów niebezptecznych tak,

aby zapewniaŁa ona kontrolę ilości i jakclści v'rytwarzanych odpadów.



Uz.asadnienie
,,WTÓRBET II'' Bronisław KoŹbiał. z siedzibą w Janowtcach przy ul. Janowickiej 308

prowadzić będzie dziaŁalno ść po le gaj ąc ą na transportowaniu o dpadów.
W związku zpovłyższym Przedstawiciel Firmy (Przedsiębiorstwo Naukowo _ Badawczo

- Usługowe ,,BT'' WŁodzimierz Buziński, 43-300 Bielsko-Biała ul. Inwalidów 2c,
reprezentujące ,,WTÓRBET II'' Bronisław KoŹbiał na podstawie pełnomocnictwa z dnia
20.I|.20I3r., ) wystąpił w dniu 22.II.Ż0I3r. z wnioskiem o wydanie zezwoIęnia na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

W przedmiotowej sprawie Starosta Bielski pismem z dnia26.11.20I3r. oraz pismem z
dnia 20.12.20 I3r. zobowiązał Wnioskodawcę do dokonania uzupełnień.

Przedstawiciel Firmy dnia20.12.2013r, oraz dnia 07.0I.20t4 przedłoŻył tut. organowi
uzupełnienie wniosku.

Postanowieniem z dnia 08.01.2014r. ponownie poinformowano o konięczności
uzupełnieniu wniosku.

Poniewaz Wnioskodawca nie był \^' stanie w określonym terminie dostarczyć
wymaganych dokumentów, zvłrociŁ się z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Starosta Bielski postanowieniem z dnia 21.01 .20t4r. zawięsił postępowanie na wniosek
Wnioskodawcy.

W dniu 12.09.20I4r. do tut. organu wpłynęło pismo o podjęcie postępowania w sprawie
wydania zezwo\enia na transport odpadórv. Starosta Bielski postanowieniem z dnia
I 5 .09 .20I 4r. podj ął postępowanie ww. sprawie.

Z przedŁoŻonych przez Wnioskodawcę dokumentów (spełniających wymogi art.28 ust. 4
ustawy o odpadach) wynika, Że przedmtotowa działalnoŚó w zakresie gospodarki odpadami
będzie prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy prowadzący transport odpadów naruSzy przepisy ustawy
o odpadach lub będzie działał niezgodnie z niniejszym zezwoleniem, Starosta Bielski
stosownie do art. 30 ust. 3 ww. ustawy o odpadach może wstrzymaó działalnośÓ objętą tym
zezwoleniem.

Zgodnie z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Ż0I2r. do wydawania zezwoleń na
transport odpadów do czasu utworzenia rejestru' o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 20IŻr. o odpadach, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia200I
roku o odpadach (tj.Dz.U. z20I0r. nr 185, poz.1243 zpoŹn. zmianami) .

W oparciu o Wszczególnione we wstępie decyzji przepisy orzeczonojak w sentencji.

Powyższa decyzja nie upoważnia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania
odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Bielsku-Białej wniesione za pośrednictwem Starosty Bielskiego.
(Jiszczono opłatę skarbowqwwys. 1232 złw dniu 20.1t. 2013r.

Nąleżną opłata zawydanie decyzji wynosi 616zł
opłatę skarbowq wniesiono na rąchunek Urzędu Miejskiego w Bielsku - 240 6960 2735 0555 5555

5555 napodstąwie qrt.] ust. I pkt ], ąrt.4 ustąw z dtią 16.]l.2
poz. 1282 z późn. zm., załqcznik cz. III ust. 44 pkt 1' koł.3)'

(tj. Dz. U. z 2012r.

otrzvmu.iL-
1 . Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługovze,,BT'' Włodzim

r' 43-300 Bielsko-Biała ul. Inwalidów 2c
1z) ..wrongET lI'' Bronisław Koźbiał,43-5\2 Janowice ul. Janowicka 308
3. aa

do wiadomości:
1. wójt Gminy Bestwina
2' |JrządMarszałkowski Wojewó dztvła Śląskiego 1decyzja wformie elektronicznej)

3. Wojewódzki Inspektorat ochrony Srodowiska w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej,43-316 Bielsko-Biała ul. PaĘzantów II7
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Zał.ączniknr 1 do decyzji Starosty Bielskiego znak: Zk.6233.37 .Ż013.DE' z dnia 15.09.20l4r.

Kod
odpadu

Rodzaje odpadów przewidzianych do transportu

1 2

0Ż 01 04 o dp ady two rz}.ryv s ztucznych (z w yŁączeni em op akowa-ń-)

02 0l l0 Odpady metalowe

07 02 13 odpady tworzyw sŹucznych

07 0Ż80 odpady zprzemysŁu gumowego iprodukcji gumy

20101 odpady ztoczenia i piłowania ŻeIaza oraz jego stopów

Ż010Ż Cząstki i pyĘ Żelgza oęz j e__g_'o g!9.p9}i

20r03 odpady ztoczenia i piłowania mctali nieŻeluznychr

Ż0l04 Cząstki i pyĘ metali nieze|.aznygj1

20113 Odpady spawalnicze

s0101 Qp'''*-qyąl_i"ąłpąpi_"rłi1ę1l'1l*ły-"
50102 Opakowan ia z tw orzyw srtyoz, ny-ch.

50103 Opakowan az drewna

50104 Opakowan azmetali
50105 ooakowan ia w ielomateriałowe

s0106 Zmieszane odpady oPakowaniowe

50107 Opakowania ze szJr'Ja

s0109 Opakowania z tekstYliow

ó01 1',l Metale Żę|aznę

601 18 Metale nieże|azne

r6 0l i9 Trvorz\łva sztuczne

16 01 20 Szkło
t6 02 14 Zfiqte urządzenia inne niż yymienione w,16 0Ż 0-9-..d9 16 0 

'2 
13

17 0Ż01 Drewno

11 0Ż02 Szkło
I7 0Ż03 Tworzywa sztuczne

l7 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

1'7 04 0Ż Aluminium
t7 04 03 ołów
17 04 04 Cynk
17 04 0s Zę|azo i stal

1'7 04 06 Cyna
r7 04 0'7 Mieszaniny metali

t7 04 11 Kable inne niz wymienione w 11r 04 10

r9 01 02

T9 10 01 odpady Że|aza i stali

19 10 02 odpady metali nieżelazny ch

19 IŻ 01 Papier i tektura

19 IŻ 0Ż Metale że|azne

t9 12 03 Metale nieŻelazne

19 12 04 Tworąrwa sńuczne l guma

t9 t2 05 Szkło
19 rŻ 07 Drewno inne niŹ wymienione w 19 1Ż-016

19 12 08 Tekstylia
20 01 01 Papier i tektura

Ż0 01 40 Męta1ę


