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Za dowodem doręczenia

Gdynia,31 maja 2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnta 14 częrwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.TJ. z20I3r. poz.267 ze zm.), art.42, ust.2 i art. 43, ust.

2 ustawy z dnia 14 grudniaŻ}I}r, o odpadach ( Dz. U. z2013 r. poz.ŻI ze Zm.) orazart. I27,
art. 1Ż2 ust. Ż i art.124 ust. 1 ustawy Z dnia 11 września Ż0I5 o zuŻ5Ąym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dr.U. z Ż015r., poz. 1688 ze zm.) na wniosek Pani Anny
Kawiak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą KATMET-GA Anna Kawiak,
ul. Pucka91,81-036 Gdynia, NIP: 754-2I5-43-29,REGON: 160033952 z dnia 14.04.2016r.

orzekam

1. Zmtentc decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RoG .6233.47 .2015.KK z dnia 29 grudnta
Ż0I5r. zezwa|ającą Pani Annie Kawiak prowadzącej działalność gospodarczą pod fi.-ą
KATMET-GA Anna Kawiak w Gdyni przy ul. Puckiej 91 na przetwarzanie odpad w
w następujący spos b:

1.1. Punkt 1.1. w Ww. decyĄi otrzymuje brzmienie:
Przetwarzanie odpadu w instalacji ujętego w tabeli nr 1 :

Tąbela nr I.

1.2. Dodać pkt 1.L2. do ww. decyĄi w brzmieniu:
Numer i nazwy grupy orazrodzaje przetwatzanego sprzętu dla kodu 16 02 14 określić
w tabeli nr 1.7. oraz tabeli m 7.2.:

Tabela nr l .l.
Numer i nazwa sruDv sorzetu Numer i nazwa rodzaiu sprzętu

Sprzęt informatyczny
telekomunikacyjny

J.

1. scentralizowanę przetwarzanle danych: komputery
mainframe, minikomputery, j edno stki drukuj ące
Ż. Komputery osobiste: komputery osobiste, w tym
procesor , mysz, ekran i klawiatura,
3. Laptopy' w tym procesor, mysz, ekran i klawiatura,
6. Drukarki,
7 . Sprzęt kopiuiący
8. Pozostały sprzęt z danei grupy

Zgodnie z zał. nr 6 do ustawy z dnia ] ] września 20]5r. o zuzyĘm sprzęci elektrycznym

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Proces

odrysku

IloŚć odpad w
poddawanych

odzyskowi
wMs/rok

I 16 02 14
ZuŻyte urządzenia inne ruz

wymienione w 16 02 09 do 1 6 02 13
R12,R13 50.00
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i elektronicznym (D, U.
rodzaj e sprzętu nalezqce go
grudnia 2017r.

Tabela nr I .2.

Numer i nazwa grupy sprzetu Numer i nazwa rodza.iu sprzętu

4 . Sprzęt wielkogabarytowy,
ktorego kt rykolwiek z

zewnętrznych wymiar w
przekracza 50 cm

1. Sprzęt do odtwarzania dzwięku lub obrazu
2. Komputery wielkogabarytowe-mainframe
3. Drukarki wielkogabarytowe.
4. Sprzęt kopiu.jący
5. Wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą
6.Wielkogabary.towe utządzenia automatycznie
wydające produkty i pientądze,

6. Małogabarytowy sprzęt
informatyczny r

telekomunikacyjny, kt rego
Żaden Z Zewnętrznych

wymiar w nie przebacza
50 cm

1. Komputery osobiste
2. Drukarki
3.Telefony

Zgodnie z zał. nr ] do ustawy z dnia ] 1 września 20]5r. o zuzyQm Sprzęci ,kktryury- i
elektronicznym (D, LI. 20]5r. poz.16ss) określajqcym numery i nazwy grup sprzętu oraz
rodzaje sprzętu nalezqcego do grup sprzętu' do kt rych przepisy ustawy stosuje się od dnia
I stycznia 20lBr.

1.3. Punkt2.3.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:
Przetwarzanie odpadu o kodzie 16 02 14 _ ZuŻyte urządzenta inne ntŻ wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13 w instalacji składającej się z zespołu urządzen powiązanych
technologicznie w części obiektu budowlanego.
Proces przetw-arzania zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego polegać będzie na
ręcznym demontaŻu przy uŻyciu narzędzi. Po prz,vjęciu do zakładu przetwarzan|a odpady
zostaną posegregowane i umieszczone na paletach w workach big-bag. Przed
przystąpieniem do procesu przetwarzania zostaną zwaŻone przy uŻyciu specjalnej wagi

elektronicznej. Po ustaleniu masy odpad zostanie poddany procesowt przetwarzania(R 12)
na poszczeg lne frakcje wg kod w (rozkręcanie, przecinanie, segregowanie i umie szczanie
we właściwym miej Scu magazynowania).
Stanowisko wyposazone będzie w stoł roboczy oraz urządzenia i elektronarzędzia typu:
elektryczne śrubokręty, wiertarki, wkrętarki, przecinaki. Kolejnym etapem będzieponowne
wazenie powstałych odpadow i umieszczanle ich na paletach w odpowiednich pojemnikach
i workach big-bag oraz wykonanie ewidencji komputerowej

2. Pozostałe warunki określone w decyzjt Prezyd,enta Miasta
RoG.6233.47 .2015.KK z dnia 29.I2.20l5r. pozostawić bez zmian.

Gdyni nr

UZASADNIENIE

Pani Anna Kawiak prowadząca działalnoŚ gospodarcząpod firmą KATMET_GA Anna
Kawiak, ul. Pucka 91, 81-036 Gdynia wystąpiła dnia 14.04.2076r. z wnioskiem o zmianę
posiadanego zezwolenta na przetwarzanie odpad w - decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr
RoG. 6233.47.2015.KK Z dnia 29.I2.20I5r. Zmiana podyktowana jest wejściem w Życie

20]5r' poz'1688) określajqcym numery i nazwy grup sprzętu oraz
do grup sprzętu, do ktorych przepisy ustawy stosuje się do dnia 31
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ustawy z dnia 11 wrześntaŻ015r. o zuŻytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dr.U. z
2OI5r..poz. 1688). Zgodme z art. 121 ust. 2 ww. ustawy w decyzjach w zakresie gospodarki
odpadami wydanych od dnia wej ścia w Życie niniej szej ustawy tj. 1 .01 .201 6r. do dnia
1.01.2019r. naleŻy uwzględnić numer inazwę grupy sprzętu określonew załączniku nr 1 i nr 6
do ustawy, zkt rego powstaje przetwarzany zuŻyty sprzęt.
Z treści art. 1ŻŻ ust.2 ww. ustawy wynika obowiązek uzyskania zmiany posiadanego
zez:woleniauw tym vrypadku zezwolenia na przetwarzanle odpad w w zalłesie dostosowania
do wymog w ustawy.
Wnioskodawca dostosowuje prowadzoną działalnośĆ w zakresie przetwarzania odpadu o

kodzie 16 OŻ 14 - zuzyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do ] 6 02 13 do

wymogow dla zakŁadow przetwatzania zuŻ7Ąego sprzętu określonych w Ww. ustawie m.in.
poprzez stosowanie legalizowanego urządzenia waŻącego do ustalenia masy przyjętego
zuŻytego sprzętu oraz masy odpadow powstałych Ze zuŻytego sprzętu. Prowadz oną ptzez
wnioskodawcę dztałalnośc naleŻy uznać jako przetwarzanie odpadow w instalacji w zakładzte
przetwarzanra zgodnie z art. 4 ust. 22 ww. ustawy.
Pozostałe warunki określone w decyzjt ff RoG.6233.47 .Ż015.KK Z dnia 29.1Ż.Ż0I5t.
pozostaj ąbez Zmlan.
Uwzględniąąc powyŻsze orzeczono jak w osnowie decyzji.

od niniejszej decyzji słuŻy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządnego Kolegium
odwoławczego w Gdarisku, zapośrednictwem tutejszego wydziału. w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
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mgr inn. saitośz Frankrrwslii
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otrz}umują:

O KATMET-GA Anna Kawiak, ul. Pucka 91, 8 I -036 Gdynia
2' Jolanta Grabska, oŚ. Rusa 126126,61'245 Poznan,
3. Witold Lisewski, oŚ. Kaszubskię 1 8/38, 84-200 Wejherowo
4. SPOŁEM Powszechna Sp łdzielnia Spozywcow, ul' Władysława IV 59, 8l-384 Gdynia
5. ROG aa

Do wiadomości:
1 . Marszałek Wojew dztwa Pomorskiego' 80-810 Gdarisk, ul. okopowa2Il2
Ż. Wojew dzki Inspektor ochrony Srodowiska, 80-001 Gdarisk -Lipce' ul. Trakt Sw. Wojciecha293

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową przelewem
w wysokości 308 zł (trzystaosiem złotych)' w dniu 14.04.2016r.'
na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
na podstawie za|ącznika części III' pkt 44.1.
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015.783 ze zm.).
opr. : Kat arzyna Głuszczak- Kow al
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