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Gdynia 1 5 luty 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art.28 ust. 1, ust. 5, ust. 6 ustawy o odpadach z dnia Ż7 kwietnta
2001 r. (tekst jednolity - Dz.U.Nr 185' poz. 1243 z 2010 r., Ze Zmtanami), w związku z
rozporządzeniem Ministra Środowiska Z dnia 27 września 20OI r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr 112, poz. 1206) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku fi*y
"KATMET GA" Anna Kawiak, Gdynia, ul. Pucka 9I, regon 160033952 z dnia
01.02.2012 r., w sprawre zezwolenia na transport odpadow

zezwalam

Firmie ''KATMET 
_ GA'' Anna Kawiak z siedzibą w Gdyni przy ul. Puckiej 9'1', na

transport odpad w określonych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.:

2. Ustalam :

2.7.obszar prowadzonej działaIności : cały kraj.
2.2.Sposob i środki transportu Ww odpad w :

odpady przewoŻone będą w metalolvych pojemnikach samochodem cięŻarovłym z
zamykanym nadwoziem.

3. Zobowiąruję fi.mę ',KATMET - GA'' Anna Kawiak z siedz\bą w Gdyni do:
3.1. PrzewoŻenia odpad w vrryłącznie do miejsc wskazanych przez ich posiadaczy.
3.2. |Jtrzymywania pojazd w w czystości i sprawności technicznej.
3.3. Prowadzenia transportu oraz przeładunku i załadunku odpad w w sposob nieuciązli*y

dla otocz enia ot aZ ni epowo duj ący zanieczy szczenla śro dowi ska.

4. Ustalam termin wazności decyzji do dnia 14.02.2022 r.

lJzasadnienie

Pani Anna Kawiak właściciel firmy ,'KATMET - GA'' z siedzibą w Gdyni przy ul. Puckiej 91
wystąpiła z wnioskiem o Zezwolenie na transport odpad w innych niz nieb ezpieczne typu:
zuŻy'te kata|izatory, zuŻyte utządzenia, elementy usunięte Z zuŻytych urządzen, metale
Żelazne i nieŻelazne oraz kable.
Według przedłoŻonego wniosku firma dysponuje Samochodem cięzarowym Z zamykanym
nadwoziem, odpowiednim do transportu ww. odpad w.

Uwzględniając powyŻsze otzeczono jak w osnowie decyzji.
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od niniejszej decyzji słuĘ stronom prawo odwołania w terminie 14 dni od daĘ jej otrzymania do
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdarisku (ul.Podwale Przedmiejskie 30)' za
pośrednictwem organu wydaj ącego decyzj ę.

z up. #SUYIEITA/ I|{IASTA

??ąr,a/jć-
mg'I iitż. Berlr'sz F'rankowski
NAczEtNlK \i.'. -. iAtu śRoDowlSKA

Otrzvmuia:

1. ,,KATMET - GA" Anna Kawiak, 81-036 Gdynia, ul. Pucka 91.

2. Wydział Środowiska,IJrząd Miasta w Gdyni.

Do wiadomości :

1. Marszałek Wojew dztwa Pomorskiego, 80-810 Gdarisk, ul. okopowa2Il27 .

2. Wojew dzki Inspektor ochrony Środowiska, 80-001 Gdarisk - Lipce, ul. Trakt Św. Wojciecha293.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową
w wysokości 616 zł (sześćset szesnaście złotych)
w dniu u.a2.201Ż r., przelewem na konto urzędu,
nr 3 1440 1026 0000 0000 0033 4995, na podstawie
części III' pkt 44 podpunkt 1)' załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225, po2. 1635 ze zmianami).

opr. Inspektor Katarzyna Łoposzko - Rogiriska
.t\t I
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g1-3g2 G &pĘignik nr 1 do decyzji nr ROD.6233.9.2012.KR z dnia 15.02.2012 r.
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

I ) al

J

1 16 02 14 ZuŻyte Urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 1 6 02 13

2 16 0Ż 16 Elementy usunięte z zuŻytych urządzeri inne niz wymienione w 16 02 15.
aJ 16 08 01 ZuŻytekata|izatory Zawierające złoto, srebro' ren' rod, pallad, iryd lub platynę (z

wyłączeniem 16 08 07)

4 I7 04 01 Mtedź,brąr, mosiądz
5 17 04 02 Aluminium
6 I7 04 03 oł w
7 17 04 04 Cyttk
8 I7 04 05 Zelazo i stal

9 17 04 06 Cyna
10 I7 04 07 Mieszaniny metali
11 17 04 tI Kable inne niz wymięnione w 17 04 10.
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