STAROSTWO POWIATOWE
W KIELCACH

Kielce, 2021-09-08

RO-II.6233.3.2021.AL

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 25, art. 29 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku, w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2020 r., poz. 10), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.02.2021 r., Pana Krzysztofa
Małachowskiego
prowadzącego działalność gospodarczą
pn.
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, ul. Składowa 1, 26-052 Nowiny
o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, na działkach o nr ewid. 480/30 obręb
Zagrody i 707/4 obręb Bolechowice w msc. Nowiny, gm. Nowiny, Starosta Kielecki
orzeka:
I. Udzielam Panu Krzysztofowi Małachowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą
pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, ul. Składowa
1, 26-052 Nowiny, zezwolenia na zbieranie odpadów, na działkach o nr ewid. 480/30
obręb Zagrody i 707/4 obręb Bolechowice w msc. Nowiny, gm. Nowiny.

1. numer identyfikacji podatkowej NIP posiadacza odpadów:
NIP: 959 128 58 25
2. określam rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kod odpadu
02 0110
10 09 80
12 01 01
12 01 99
15 01 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03

Rodzaj odpadu
Odpady metalowe
Wybrakowane wyroby żeliwne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
Inne nie wymienione odpady
Opakowania z metali
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Cynk
Żelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Odpady żelaza i stali
Odpady metali nieżelaznych
Metale żelazne
Metale nieżelazne

3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów:
Zbieranie odpadów, prowadzone będzie na działkach o nr ewid. 480/30 obręb Zagrody
i 707/4 obręb Bolechowice w msc. Nowiny, gm. Nowiny, do których wnioskodawca
dysponuje tytułem prawnym - umowa dzierżawy. Zbieranie odpadów złomu i metali
odbywać się będzie w wydzielonych miejscach, na placu magazynowym tylko w porze
dziennej. Teren nieruchomości jest ogrodzony, dozorowany i monitorowany.
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4. wskazanie:
1) miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów:
Lp.

Kod odpadu

1.
2.

02 0110
10 09 80

3.

12 01 01

4.

12 01 99

5.

15 01 04

6.
7.

17 04 05
19 10 01

8.

19 12 02

1.

15 01 04

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 06
17 04 07
19 10 02
19 12 03

Miejsca i sposób magazynowania
odpadów
Odpady metali żelaznych
Odpady metalowe
Odpady będą magazynowane
Wybrakowane wyroby żeliwne selektywnie, w sposób zorganizowany w
wyznaczonym miejscu na placu w
Odpady z toczenia i piłowania
oznakowanych kodem odpadu
żelaza oraz jego stopów
pojemnikach, kontenerach lub luzem w
pryzmie na powierzchni utwardzonej. W
przypadku magazynowania odpadów w
Inne niewymienione odpady
pryzmie, kodem odpadu będzie
oznakowane miejsce magazynowania
odpadów.
Odpady będą magazynowane selektywnie
w sposób zorganizowany w wyznaczonym
miejscu na placu w oznakowanych kodem
odpadu pojemnikach, kontenerach,
workach typu Big-Bag lub luzem w formie
Opakowania z metali
sprasowanej na utwardzonej
powierzchni. W przypadku
magazynowania odpadów luzem, kodem
odpadu będzie oznakowane miejsce
magazynowania.
Odpady będą magazynowane selektywnie
Żelazo i stal
w sposób zorganizowany w wyznaczonym
Odpady żelaza i stali
miejscu na placu w oznakowanych kodem
odpadu kontenerach lub luzem w
pryzmie na powierzchni utwardzonej. W
Metale żelazne
przypadku magazynowania odpadów w
pryzmie, miejsce magazynowania będzie
oznakowane właściwym kodem odpadu.
Odpady metali nieżelaznych
Odpady będą magazynowane selektywnie
w oznakowanych kodem odpadu
Opakowania z metali
pojemnikach, workach typu Big-Bag.
Miedź, brąz, mosiądz
Odpady będą magazynowane selektywnie
w oznakowanych kodem odpadu
Aluminium
pojemnikach.
Cynk
Cyna
Mieszaniny metali
Odpady metali nieżelaznych
Metale nieżelazne

Rodzaj odpadu

Odpady zbierane będą w sposób selektywny i zorganizowany w przeznaczonych do tego celu
oznakowanych miejscach na utwardzonej powierzchni oraz pojemnikach, kontenerach,
workach typu Big-Bag lub luzem. Zbieranie będzie się odbywać w sposób zapewniający
ochronę środowiska, życia i zdrowia ludzi. Odpady podczas magazynowania nie będą
poddawane procesom technologicznym, które mogłyby zmienić ich charakter fizyczny lub
chemiczny.
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2) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy
wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane
oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.

Kod
odpadu

1.
2.

02 0110
10 09 80

3.

12 0101

4.
5.
6.
7.
8.

12 01 99
15 01 04
17 04 05
19 10 01
19 12 02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15 01 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 06
17 04 07
19 10 02
19 12 03

Rodzaj odpadu

Odpady metali żelaznych
Odpady metalowe
Wybrakowane wyroby żeliwne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz
jego stopów
Inne niewymienione odpady
Opakowania z metali
Żelazo i stal
Odpady żelaza i stali
Metale żelazne
Razem:
Odpady metali nieżelaznych
Opakowania z metali
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Cynk
Cyna
Mieszaniny metali
Odpady metali nieżelaznych
Metale nieżelazne
Razem:

Maksymalna
masa
poszczególnych
rodzajów
odpadów
magazynowana
w danej chwili
Mg

Ilość odpadu
Mg/rok

9,0
2,0
10,0

20,0
10,0
25,0

9,0
10,0
200,0
50,0
30,0
320

20,0
50,0
1000,0
200,0
70,0
1395

0,5
3,0
1,0
0,4
0,3
0,5

50,0
64,5
32,0
1,0
1,0
11,0

0,5
0,5
6,7

20,0
120,0
299,5

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie:
326,7 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: 1694,5
Mg.
3)

największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania
odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów:

Największa masa odpadów:
a) metali żelaznych - 1800 Mg
b) metali nieżelaznych -15 Mg

4)

całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów:
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Całkowita pojemność miejsca magazynowania:
a) metali żelaznych -1800 Mg
b) metali nieżelaznych - 37,5 Mg
5. opis metody lub metod zbierania odpadów:
Tymczasowe magazynowanie odpadów, przez prowadzącego zbieranie odpadów. Odpady
gromadzone będą przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Po zmagazynowaniu
odpowiedniej partii transportowej, będą przekazywane na bieżąco podmiotom
gospodarczym do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. Przewóz odpadów odbywał się
będzie środkami transportu należącymi do odbiorców odpadów na podstawie stosownych
dokumentów, zezwoleń, wpisów.

6. dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów:
1) magazynowanie i przechowywanie odpadów może odbywać się wyłącznie w celu
zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości w warunkach
uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko,
2) zapewnienie sprawnego odbioru odpadów celem ich ponownego wykorzystania przez
odbiorców legitymujących się stosownymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie,
3) w przypadku wstrzymania prowadzonej działalności lub rozwiązania umowy dzierżawy
dla przedmiotowej nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność objęta
niniejszym zezwoleniem, posiadacz odpadów zobowiązany jest do usunięcia skutków
prowadzonej działalności na własny koszt (usunięcia odpadów, uporządkowania terenu,
obiektu).
7. wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

W ramach prowadzonej działalności Pan Krzysztof Małachowski zbierał będzie wyłącznie
odpady niepalne.

8. wymagania wynikające z przepisów odrębnych:
1) zbieranie odpadów powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ich magazynowania,
2) pracownicy mający kontakt z odpadami powinni posiadać znajomość obchodzenia się
z odpadami przewidzianymi do zbierania w świetle ogólnych przepisów bhp,
3) załadunek odpadów (wymiana kontenerów) winien odbywać się w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz minimalizując uciążliwości
z tym związane (emisje hałasu do środowiska),
4) odpady podczas magazynowania nie będą poddawane procesom technologicznym,
które mogłyby zmienić ich charakter fizyczny czy chemiczny,
5) posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania metali jest zobowiązany do
wypełnienia formularza przyjęcia odpadów od osób fizycznych nie będących
przedsiębiorcami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
6) na wnioskodawcy ciąży obowiązek:
a) prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji zbieranych odpadów, zgodnie
z obowiązującymi wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów.
b) przekazywania zbiorczego zestawienia danych do Świętokrzyskiego Urzędu
Marszałkowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Zobowiązuję Pana Krzysztofa Małachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, ul. Składowa
1, 26-052 Nowiny, do:
1. przestrzegania podstawowych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie
środowiska i ustawy o odpadach,
2. prowadzenia gospodarki odpadami w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt
oraz środowisku,
3. przestrzegania wszystkich warunków określonych niniejszą decyzją.
III. Zastrzegam sobie prawo nałożenia dodatkowych warunków jeżeli będzie tego wymagał
interes ochrony środowiska.
IV. Ustalam termin obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 8 września 2031 roku.

II.

UZASADNIENIE
W dniu 1 lutego 2021 r. do Starosty Kieleckiego wpłynął wniosek Pana Krzysztofa
Małachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pn.
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, ul. Składowa 1, 26-052 Nowiny,
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na działkach o nr ewid. 480/30 obręb Zagrody,
707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7 obręb Bolechowice w msc. Nowiny, gm. Nowiny.
Po uzupełnieniu w dniu 22 lutego 2021 roku, wniosek spełniał wymagania wynikające
z art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach.
Do wniosku inwestor dołączył:
1) tytuł prawny do nieruchomości - umowa dzierżawy;
2) zaświadczenia o niekaralności z krajowego rejestru karnego;
3) oświadczenia wymagane zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 3), 4) i 5) ustawy o odpadach;
4) opłatę skarbową z tytułu udzielonego zezwolenia;
5) zaświadczenie znak: INO-VII.6727.2.139.2018 z dnia 29.10.2018 r. z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny;
6) decyzję Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny znak: INO-IV.6220.1.11.2020 z dnia 21.12.2020 r.
dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Skup i czasowe
magazynowanie złomu metalowego w miejscowości Nowiny, ul. Składowa 1", na
działkach o nr ewid. 480/30 obręb Zagrody,
707/4, 707/5, 707/6, 707/7 obręb
Bolechowice w msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny.
Wnioskodawca spełnił również wymagania wynikające z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach,
określając we wniosku proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w postaci
depozytu w wysokości 1815,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7
lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz.
256). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, za 1 Mg magazynowanych odpadów dla odpadów
złomu, metali, stawka ta wynosi 1,00 zł.
W dniu 26 lutego br. wszczęto postępowanie administracyjne oraz wystąpiono
zgodnie z art. 41a. ust 2 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z późn. zm.), do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie ww. firmy, jak również do Wójta Gminy
Nowiny o zaopiniowanie wniosku. Z uwagi na zbieranie odpadów niepalnych, wnioskodawca
nie dołączył do wniosku operatu przeciwpożarowego, a więc nie było podstaw do
wystąpienia do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie
kontroli na terenie ww. firmy.
Wójt Gminy Nowiny postanowieniem znak: INO-VI.6233.1.2021 z dnia 8.03.2021 r.,
pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.
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30 lipca br. dokonano wraz z przedstawicielem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach kontroli miejsca magazynowania odpadów na
terenie ww. firmy. WIOŚ w Kielcach postanowieniem znak: IK.7040.1.62.2021.dwk z dnia
6 sierpnia 2021 roku, wydał pozytywną opinię w przedmiocie spełniania wymagań
określonych w przepisach ochrony środowiska dla miejsc magazynowania odpadów
znajdujących się na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 480/3 obręb Zagrody i 707/4
obręb Bolechowice przy ul. Składowej 1 w Nowinach, gdzie działalność w zakresie zbierania
odpadów będzie prowadzona przez firmę pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, ul. Składowa 1, 26-052 Nowiny. Podczas kontroli
Inwestor wyjaśnił, że działalność gospodarczą prowadzi na działkach o nr ewidencyjnych
480/30 obręb Zagrody, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7 obręb Bolechowice, natomiast
zbieranie i magazynowanie odpadów odbywać się będzie tylko na działce 480/30 i 707/4, co
jest zgodne z decyzją środowiskową, w której wskazano, że planowana działalność
(zbieranie odpadów) prowadzona będzie na istniejącym utwardzonym placu o powierzchni
do 900 m2 w południowo-wschodniej części terenu inwestycyjnego - działka o nr ewid.
707/4. Ponadto magazynowanie odpadów metali nieżelaznych zaplanowano również
w dwóch kontenerach zlokalizowanych we wschodnim fragmencie działki o nr ewid. 480/30.
17 sierpnia br. Starosta Kielecki wydał postanowienie znak: RO-II.6233.3.2021.AL,
w którym określił wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń dla Pana Krzysztofa
Małachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „WTÓRMET" Krzysztof Matachowski, Nowiny ul. Składowa 1, 26-052
Nowiny, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach.
W dniu 20 sierpnia br. wnioskodawca dokonał wpłaty depozytu na wskazane
w postanowieniu konto bankowe.
Z chwilą zebrania całości materiału dowodowego 18 sierpnia br. zawiadomiono
strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się. W wyznaczonym terminie żadna ze
stron nie wniosła uwag.
We wniosku firma określiła, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne
i organizacyjne do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów określonych
niniejszą decyzją oraz potwierdziła, że wszystkie odpady będą magazynowane w sposób
zorganizowany i selektywny oraz zabezpieczający przed negatywnym oddziaływaniem
odpadów na środowisko. Wszystkie zbierane odpady będą oznakowane kodem odpadu
umieszczonym na każdym kontenerze, pojemniku czy worku typu Big-Bag. W przypadku
magazynowania odpadów luzem w pryzmach, miejsce zbierania będzie oznakowane za
pomocą tabliczki. Na terenie nieruchomości znajduje się waga najazdowa, na której ważone
będą odpady. W ramach zbierania odpadów, nie będą realizowane żadne procesy związane
ze zmianą postaci odpadów. Wnioskodawca będzie prowadził jakościową i ilościową
ewidencję zbieranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Pracownicy mający kontakt z odpadami
posiadają odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp. Transportowanie odpadów do miejsc
ich odzysku, odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z uprawnionymi firmami
legitymującymi się stosownymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami. Wszystkie odpady
przekazywane będą uprawnionym podmiotom do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
Teren na którym prowadzona jest działalność, wyposażony jest w system monitoringu.
Wobec powyższego, przychylono się do wniosku Inwestora i udzielono zezwolenia na
zbieranie odpadów.
Termin ważności decyzji ustalono do 8 września 2031 roku.
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Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1546 ze zm.) wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (słownie złotych:
sześćset szesnaście 00/100) za wydanie decyzji w dniu 16 maja 2019 roku.
POUCZENIE:

1) W przypadku zmiany warunków określonych w niniejszym zezwoleniu, należy zwrócić się o zmianę
w określonym zakresie.
2) Jeżeli zostanie stwierdzone naruszanie przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków
określonych w zezwoleniu, niniejsze zezwolenie może ulec cofnięciu w drodze decyzji bez odszkodowania.
3) Cofnięcie zezwolenia, powoduje wstrzymanie działalności objętej tym zezwoleniem.
4) Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji oraz dokumentów
wynikających z odrębnych przepisów prawa.
5) Od ustaleń niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty
Kieleckiego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia:'tf^jfyd&^Nojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenią o Zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Małachowski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„WTÓRMET"
ul. Składowa 1, 26-052 Nowiny (2 egz.)
2. aa (2 egz.)

Do wiadomości:
1. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce (dec. ostateczna)
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Al. IX Wieków 3
25- 516 Kielce (dec. ostateczna)
3. Wójt Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26- 052 Nowiny
4. BUDOPOL-DELTASp. zo.o.
ul. Postępu 13 lok. 5
02-676 Warszawa
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