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Za dowodem doręczenia

DECYT-JA
Na podstawie art.704 i art. 155 Kodeksu postępowanla administracyjnego (tekst
- Dz. IJ. z Ż013r., poz.267 ze Zm) oraz art. 41 ust. I,2,3 pkt 2 i ari.43 ust. 1
ustawy z dnta 14 grudnta}}I2r. o odpadach (Dz.IJ. 220L3r., poz.2I ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku KATMET-GA Anna Kawiako ul. Pucka 91, 81-036 Gdynia, REGON :
160033952, NIP z 754-2t5-43-29 z dnta r5.09.20I4r. uzupełnionego dnia 2I.I0.2014r. w

jednolity

sprawie zezwol,enia na zbieranie odpad w

orzekam

1. Uchylić decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr ROD.6233.8.2012.KR z dnia 28 marca
20I2r. zezwalającą firmie KATMET-GA Anna Kawiak z siedzibą w Gdyni na

2.

zbierunte odpadow w Gdyni przy ul. Puckiej 91.

IJdzteltc firmie KATMET_GA Anna Kawiak z siedztbą w Gdyni przy ul. Puckiej 91
zezwo|enia na zbieranie odpad w w Gdyni przy ul. Puckiej 91 określonych
w załączniku nr 1 do niniej szej decyzjt.
3. Ustalić:
3.1. Miejsce prowadzonej działalnościw zakresie zbterania odpad w: dwa pomieszlzelula
o pow. 40 m'i 10B m2 w hali magazynowej przy ul.Puckiej 91 na terenie działek
nr:75819 oraz75618 KM 17 w Gdyni.
3.2. Miejsce i spos b magazynowania:
Wszystkie odpady magazynowane będąw spos b selektywny w wyznaczonym miejscu
w pomi eszczeniach mag azynorych na terenie hali na szczelnym podło Żu w sposob
opisany w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
3.3. Metodę zbierania:
Po przyjęciu, jeŻeli będzie taka potrzeba. odpady będą sortowane, następnie waŻone
tw zaleŻnoŚci od rodząu odpad w' selektywnie umieszczane w odpowiednim miejscu.
3.4. Dodatkowe warunki zbrerania odpadow:
3.4.L Prowadzić działalnośćw zakresie zbtetanta oraz przeładunku odpadow w sposob
nieuciązlin"y d|aotoczenia oraz niepowodujący zanieczyszczęnia Środowiska.
3.4.2. odpady zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazywać wyłącznte
do uprawnionych zakładow przetwatzanla zuŻ3tego sprzętu elektrycznego i
elektronlcznego (ZSEiE), wpisanych do rejestru Głownego Inspektora ochrony
Środowiska (GIoS).
4. Wymagania wynikające z przepisow odrębnych:
4.1. Zbierąący zuŻ7Ąy sprzęt e|ektryczny i elektroniczny jest obowiązany do:
4.I.1. PrzekazanraPrezydentowi Miasta Gdyni informacji o ktorej mowa w art. 39 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o zuŻytym sprzęcie elektrycznym i elektronlcznym (tekst
jednolity - Dz. IJ . z 2073r., poz. 1 1 55).
5. Ustalić termin waznościdecyzji do dnia 25 listopada2O24r.
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Uzasadnienie
Pani Anna Kawiak prowadząca dzlałalnośćpod nazwą KATMET-GA Z siedzibą w
Gdyni przy ul. Puckiej 9I, wystąpiła Z wnioskiem o wydanie zezwolenta na zbieranie
odpadow wraz z uchyleniem posiadanej decyĄi nr ROG.6233.8.2012.KR z dnia 28 marca

2012r. zezwaIającej na zbteranie odpadow w Gdyni przy ul. Puckiej 91.
odpady zbierane w hali magazynowej na terenie działek nr: 75819 oraz75618 KM 17 przy ul.
Puckiej 9I. Działalnośćprowadzona jest na terenie do ktorego wnioskodawca posiada ty.tuł

prawny na podstawie umowy dzierŻawy. Zgodnte Z wnioskiem odpady wymienione w
załączniku do decyzji zbierane będą w dw ch pomie szczentach w hali magazynowej, w
Wznaczonym miejscu na szczelnym podłoŻu w zalęŻności od rodząu odpad w w workach
typu big-bag, paleto-pojemnikach. metalowych koszach, pojemnikach stalowych, na
paletach.

Wnioskodawca prowadzi działalnoŚć w zakresie zbieranta odpad w m.in. typu:
odpad w złomu metali Żelaznych i nieze|aznych, zuŻyĄych katalizator w' zuŻ5Ąych urządzen
elektrycznych i elektronicznych oraz kabli na ww. terenie zgodnie z zezwoleniem od2012r.
Firma KATMET-GA Anna Kawiak nie ubie gała się ani nie ubiega się o decyĄe dotyczące
ww. działalnościna podstawie innych przepis w.
Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego.
Mając powyŻsze na uwadze orzeczono jak w osnowie decyzj|

od niniejszej decyzji sfuzy

Pouczenie

stronom prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania do
Samorządowego Kolegium odwoławezego w Gda sku (ul.Podwale Przedmiejskie 30)' za
pośrednictwem organu wydającego decyzję.
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Otrzvmuia:
O KATMET-GA Anna Kawiak, ul. Pucka 91, 8l -036 Gdynia

2.
3'
4.
5.

Jolanta Grabska, oŚ. Rusa 126126,61-245 Poznan,
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, ul. okopowa 21l27,80-810 Gda sk,.
Wojew dzki Inspektor ochrony Środowiska' ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową

w wysokości616 zł (sześćsetszesnaście złotych),
dnia 15.09.2014r. na konto nr
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
na podstawie częŚci III' pkt 43 c, podpunkt a)
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z2012 r., poz.1282 ze zm.).

opr. Inspektor Kfu,arzyną Gluszczak-Kowal
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Załącznik nr

l'

do decyzji nr ROG.6233.52.2014.KK
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2014 r.

ąlu

Odpady dopuszczone do zbierania przez KATME,T-GA Anna Kawiak
w Gdyniprry ul. Puckiej 91

L.p.

*

Kod

1

16 02 t4

2

16 02 16

a
J

16 06 01*

4

16 06 02*

5

16 06 04

Spos b magazynowania

Rodzai odpadu

odpadu

Zu$.e

urządzenia inne niz wymienione w
16 02 09 do 16 0Ż 13
Elementy usunięte z zuĄĄych urządzen
inne niz wymienione

w 16 02

15

Baterie akumulatory ołowiowe
Baterie akumulatory n iklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06
srebro' ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z
wyłączeniem 16 08 07)

6

l6 08

7

17

0203

Tworzvwa sztuczne

8

t]

04 01

MiedŹ, brąr, mosiądz

9

11 04 02

10

lt

l1

11 04 04

04 03

t2

tl

04 05

13

T1

04 06

14
15

t7 04 01
17 04 11

16

19 12 02

t7

19 12 03

l8

19 12 04

W paleto-pojemniku w pomieszczenlu
magazynowym

03)

ZuiryĄe kata|izatory zaw ieraj ące złoto,
01

W workach typu big-bag na paletach
w pomie s zczeniu magazy nowym

J

Aluminium
ołow
Cynk
Zelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Kable inne niz wymienione w 17 04
Metalę Żelazne
Metale nięŻelazne
Tworzywa sztuczne I guma

W metalo!\ych koszach w
i e s zc zeniu magazy nowym

pom

W workach typu big-bag na paletach
w pom i e s zczeniu magazynowym
W metalolvych pojemnikach lub w
workach łpu big-bag na paletach
pomieszczeniu magazynowym

10

W workach typu big-bag na paletach
w pomie s zczenrt magazynowym
W paleto-pojemniku lub w workach typu
big-bag na paletach w pomieszczeniu
magazynowym

) odpady niebezpieczne
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