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Gdynia, 29 grudnia 2015 r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA
Na podstawie art. 41 ust. I, 2,3 pkt 2, art. 42 ust. 2 zd. I, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (.Dz.U. Z Ż013r. poz. 2I ze Zm.), w związku z pkt 17
załączntka nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2OI5r. w sprawie
odzysku odpad w poza instalacjami i urządzeniami (Dz.LJ. z20I5r.,poz.796) oraz art. I04
ustawy z dnta 74 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. IJ. z2013 r.' poz.267 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Kawiak prowadząca
działalnośćgospodarczą pod fi.-ą KATMET_GA Anna Kawiak, Ul. Pucka 91' 81-036
Gdynia, NIP: 754-215-43-29, REGON: 160033952 Z dnia 23.10.2015r., uzupełnionego

w dniu 7.12.2015r., w sprawre zezwolenia na przetwarzanie odpadow

orzekam
1. Udzidric Pani Annie Kawiak prowadzącej działalnośćgospodarczą pod firmą KATMEGA Anna Kawiak zezwolenia na:
1.1.

Przetwarzanie odpadu poza instalacją ujętego w tabeli nr

Tabela nr

Lp.

L

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

I6 02 I4

ZuŻyte urządzenta inne ntŻ
wymienione w 16 02 09 do 1 6 02 13

1

1.1.1. Odpady powstaj ące
w tabeli nr 2;

Tabelą nr

Kod odpadu

I

16 02 16

4.

16 06 04
16 80 01
19 12 02

5.

19 I2 03

6.

19 12 04

a

J.

w wyniku

Proces
odrysku

R12,R13

Ilośćodpad w

poddawanych
odzyskowi

wMs/rok
s0.00

przetwarzania Ww. odpadu określone zostały

2.

Lp.

2.

1:
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Rodzaj odpadu
Elementy usunięte ze zuŻytych urządzen inne niz
wymienione w 16 02 15
Baterie alkaliczne (zwyłączeniem 16 06 03)
Magnetyczne t optyczne nośniki informacii
Metale Żelazne
Metale nteŻelazne
Tworzywa sztuczne i guma

Ilość

wMs/rok
30.00
2.00
1.00

8.00
4.00
5.00

U4

7.2.Przetwarzanie odpadu w instalacji ujętego w tabeli nr
Tabela nr

Lp.

1

3.

Kod odpadu

16 08 01

ZuŻyte kata|izatory zawier ą ące
złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd
lub platynę (zwyłączeniem 16 08
07)

w tabeli nr 4:
Tabela nr

1

2.
1

1

w wyniku

Ilośćodpad w

poddawanych
odzyskowi

Proces
odrysku

Rodzaj odpadu

1.2.1. odpady powstające

Lp.

3:

wMs/rok

R8,R13

70.00

przetwarzanla ww-. odpadu określone zostały

4.

IloŚć

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

wMs/rok

19 I2 0Ż
19 12 03

Metale Żelazne
Metale nteŻeIazne
ZuŻyte katalizatory zawi e raj ąc e złoto, srebro, ren
rod, pallad, iryd lub platynę (zwyłączeniem 16 08
07)- wkłady ceramiczne

30.00
30.00

ex. 16 0B 01

40.00

2.

określić:
2.1.Miejsce prowadzonej działalnościw zakresie przetwarzania odpad w

:

Przetwarzanie odpadow odbywac się będzie w pomieszczeniu magazynowym
o powierzchni 108,5 m2 na terenie częścidziałki obręb Chylonia- 10-448 (Dz. Nr 758/9
KM 17) oraz obręb Chylonia 10-438 (Dr.Nr 75618 KM I7) przy ul. Puckiej 91
w Gdyni
2.2. Metodę prze tw arzania odpad w
1) R 8 - odzysk składnik w zkatalizator w,
Ż) R12 - Wymiana odpad w w celu poddania ich kt remukolwiek Z proces w
wymienionych w pozycji R1-Rl1,
3) R13 -Magazynowanie odpad w poprzedzające ktorykolwiek Z proces w
wymienionych w pozycji R1-R12 (, wyjątkiem wstępnego magazynowania
u wytw rcy odpadow).
:

2.3 .Proces technolo giczny

:

Ż.3.I. Przetwarzanle odpadu o kodzie

16 02 14

-

ZuŻyte urządzenia inne niz wymięnione

w 16 02 09 do 16 02 13 poza instalacją.
Proces przetwarzania zuŻ7Ąego sprzętu elektrycznego i elektronicznego polegać
będzie na tęcznym demontazu: Po ustaleniu masy' odpad zostanie poddany
demontaŻowi na poszczeg lne frakcje Wg kod w (rozkręcanie, przecinanie,
Segregowanie i umieszczanie we właściwymmiejScu magazynowania). Stanowisko
wyposazone będzie w st ł roboczy otaz ręczne urządzenia i elektronarzędzia typu:

elektryczne śrubokręty, wiertarki, wkrętarki, przecinaki.
2.3.2. Przetwarzanie odpadu o kodzie 16 08 01 - ZuĘte katalizatory Zawierające złoto,
srebro' ren' rod, pallad, iryd lub platynę (zv,ryłączeniem 16 08 07) w instalacji.
Proces polegać będzie na oddzieleniu metalowej obudowy od wkładu ceramicznego
katalizatora za pomocą gilotyny hydraulicznej - stacjonarnego urządzenta. Po
przecięciu następować będzie rozdzie|enie obu częścizuŻ1Ąych katalizator w' wkład
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ceramiczny Zostanie wysypany do metalowej beczki a metalowe obudowy będą
umieszc Zanę w workach typu big-bag na paletach. Do zbteraria proszku
zawierającego metale szlachetne powstałego przy cięciu słuŻyc będzie urządzenie
stacjonarne odsysaj ące, dztałające na zasadzie odkurzacza. Powstałe odpady będą
selektywnie mag azynow anę .
2 .4 . D o datkowe warunki pr zetw arzania o dpado w
Nalezy posiadac ty.tuł prawny do terenu na ktorym będą magazynowane odpady
przeznaczone do przetwarzafia.
2.5. Miejsce i spos b magazynowanych odpadow:
Wszystkie odpady magazynowane będą w istniejącym budynku-magazynie w Gdyni
przy ul. Puckiej 91 na terenie częścidziałek obręb Chylonia- 10-448 (Dz. Nr 758/9 KM
17) oraz obręb Chylonia 10_438 (Dz.Nr 75618 KM 17).odpady przeznaczone do
przetwarzania magaz:rnowane będą wzdłuŻ ściany (zuŻyte kata|izatory w metalowych
koszach, zuŻ7Ąy sprzęt elektronlczny i elektryczny na paletach w workach big-bag).
Powstałe odpady po procesie odzysku magazynowane będą w hali 40 m2. odpady w
obrębie magazynu transportowane będą w zkiem paletowym oraz w zkiem widłowym.
Po zgromadzeniu ilościtransportowych, odpady przekazywane będą uprawnionym
odbiorcom.
3. Ustalić termin waznościdecyzji do dnia 28 grudnia2025r.
:

Uzasadnienie
Pani Anna Kawiak prowadząca działalnośćgospodarcząpod fi.mą KATMET-GA Anna
Kawiak' ul. Pucka 97,81-036 Gdynia wystąpiła dnia 23.10.2015r. Z wnioskiem
o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpad w typu: zuŻyte urządzenia elektryczne
i elektro ntczfle oraz ztlŻyte kataItzatory . Przetwarzanie odpadow odbywać się będzie na
terenie hali magazynowej w Gdynl przy ul. Puckiej 91 na terenie częścidziałek obręb
Chylonia_ 10_448 (Dr. Nr 758/9 KM 17) oraz obręb Chylonia 10-438 (Dz. Nr 75618

KM

17).

przetwarzanle odpad w zuŻytego sprzętu elektrycznego i
elektron rcznego odbywać się będzie na warunkach określonych w pkt 17 załącznika
do rozp orządzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 1 mąa 2015 r. w Sprawie odzysku
odpad w poza instalacjami i urządzeniami (Dz.IJ. zŻ0I5r., poz.]96) i będzie polegał
na ręcznym demontaŻu. Natomiast przetwarzan|e odpadu o kodzie 16 08 0I- ZuŻyte
katalizatory, będzie polegało fla oddzięleniu metalowej obudowy od wkładu
cętamlcznego katalizatora za pomocą gilotyny hydrauli cznej. Rozdzielenie obu części
będzie następowało poprzezprzecięcie zuŻytychkataLtzator w oraz przesypanie wkładu
do metalowej beczki. odpady będą przetwarzanę zgodnie Z dołączoną do wniosku
DecyĄę o środowiskowych uwarunkowaniach ff RoD.6220.7 .201 5.DD z dnia
01.09.2015r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenta oceny oddziaływania na
środowiskoprzedsięwzięcia.
Wszystkie odpady przedprzetwotzenlemmagazynowane będą zgodnie Z procesem R 13
na terenie do kt rego wnioskodawca posiada tytuł prawny' jednak nie dłuŻej niz 3 lata.
Biorąc powyŻsze pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

Zgodnie

Z wnioskiem

Pouczenie:

od niniejszej decyzji słuŻy stronom prawo odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdarisku (u1. Podwale Przedmiejskie 30), za
pośrednictwemorganu wydaj ącego decyzj

ę.
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otrzymują

f
2.
3.
4.
5.

:

KATMET-GA Anna Kawiak, ul. Pucka 91, 8l-036 Gdynia

Jolanta Grabska, oś.Rusa 126126,61-245 Poznatt,
Witold Lisewski' oś.Kaszubskie 18/38, 84-200 Wejherowo

SPOŁEM Powszechna Sp łdzielnia Spozywc w, ul. Władysława IV 59, 8l-384 Gdynia
ROG aa

Do wiadomoŚci

1.

2.

:

Marszałek Wojew dztwa Pomorskiego' 80-810 Gda sk, ul. okopowa2Il27.
Wojew dzki Inspektor ochrony Srodowiska, 80-001 Gdarisk - Lipce, ul. Trakt Św.
Wojciecha 293.

Za wyd,anie decyzji pobrano opłatę skarbową

w wysokości616 zł (sześćset szesnaście złotych)
w dniu 23.10.2015 r., przelewem na konto urzędu
nr 731440 1026 6153 0410 0000 0065, na podstawie
częściIII' pkt 43c, pkt b zalącznika do ustawy
z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U.22012 r,poz.1282 ze zm.)

opr. Inspektor Kataęyrył Głuszczak-Kowąl

dfuĄ
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