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Rypin, dnia 01 .07.2020 r.

oS.6233.6.2020

DECYZJA
Na podstawie art. 41 a ust. 1, ust. 1 ą ust. ż, aIź. 42 ust. 1, ust. 3a, art.43 ust. 1 ustawY

z dnia 14 grudnia 20t2 r. o odpadach (Dz. U z2020 poz.797 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155

ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2020 r.

poz. 256 ze zm.) po rozpaftzeniu wniosku z dnia 26 lutego 20Ż0 r. Pana Cezarego

Matuszewskiego prowadzącego dzińa|ność pod IanwąCEZAR.CEZARY MATUSZEWSKI,

Blizno 30 A, 09-2ż] Szczutowo w sprawie zmiany zezwo\enia na zbieranie odpadów

wydanego ptzęz Starostę Rypińskiego w drodze decyzji z dnia 29 listopada2Ot7 r-, znak:

SN.6233.16.2017, zmienionego decyzją z dńa 19 stycmia 2018 r. mak: SN.6233.18.Ż017 i

decy zją z dnia 1 3 lipca 2018 r. znak: SN.623 3.4.20 1 8

orzekam zmienić

zezwolenie na zbieranie odpadów

wydane przęz Starostę Rypińskiego

w drodze decyzjizdńa29 listopada}}l7 t.,nnk: SN.6233.16.2017,zmienione decyzjąz

dnia 19 Ęcznia 2018 r. znak: SN.6233.18.2017 i decyĄąz dnia 13 lipca 2018 t. znak:

SN.6233.4.2018

dla

Pana Cezarego Matuszewskiego

prowadzącego dzialalność pod nam,ą

CEZAR CEZARY MATUSZEWSKI
Blizno 30A

09,227 Szczutowo

NIP: 776-148-07-15

. w następujacy sposób:

l,. punkt I Rodzaje odpadów przewidywane do zbierania otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

l Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir irrne niz wymienione w 03 01 04 03 01 05

2. Inne nie wymienione odpady 03 01 99

3. odpady materiałów złożonych(np. tkanrny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 09

4. Odpał z pTzęfrv orzonych włókien tekstylnych 04 0222

5, Kwas siarkowy i siarkawy 06 01 01*

6. Inne kwasy 06 01 06x

1. Wodorotlenk sodowy i potasowy 06 02 04*

8. Odpady zawieraj ące arsen 06 04 03*

9. Odpady zawierające rtęć

Odpady zawierające inne metale cięzkie

06 04 04*

l0. 06 04 05*

Strona ] z ]B



Inne nie wymienione odpady

Wody popłucme i ługi macierryste

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, rozt\\,on zprza::.,_,,.\:: ,: - .._. -
Inne rozpuszczalniki organicme, roźwory z przem}lł,ania i ciecze macielą

Pozostalości podestylacyjne iporeakcyjne zari icra.io,: ni,.lz,, .- .-. ,,,.

Wody popłucme i ługi macierzyste

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne. rozt\\on 7 przem\rłania i cj3;z. :,.- :-l_ l-:

Inne rozpuszczalniki organiczne. roźwory z przem\ \\ an ra i c iecze mac jerzr ste

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zau,ierajace zriiazki chlorou,corr

Odpady tworzyw sztucznl,ch

Odpady z dodatków zawierajace substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory. stabilizaton ) U- al: i:-
Odpady zawierające silikonr irrne niż wl,mienione w 01 02 I6 070]1,
Odpady z przeml,słu gumo\\ eqo i produkcji gumy 07 02 80

Innę nie wymienione odpad1 01 0299
przeterminolvane środki ochronr roślinIiIIklasy (bardzo toksl,czne i 07 04 80x
toksy,czne)

07048l
27.

28.

Zrr ro§, kosme6,kóu, i próbek

Inne nie wymienione odpaĄ

07 06 81

07 06 99

Wodl popłucme i ługi macierzr ste 070701*

26. Przeterminolvane środki ochronr roślin inne niź wr,,mienione rv 07 04 80

JU. Rozpuszczalniki chlororrcoorganiczne. rozt\\on z przem\rrania icięcze maciernsle 07 07 03*

31 Inne rozpuszczalniki organiczne, rozfwory z przęmywania i cieczę macierzyste 07 07 04*

32. Odpady farb i
niebezpieczne

lakierów zawierających rozpuszczaln iki organiczne lub inne substancje 08 01 1l*

JJ. Odpady farb i lakierórł, inne niz ił_vmienione w 08 01 11 08 01 12

34. Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpiecme

08 01 13x

35, Szlamy z usurvania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 08 0l l4
36. Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpiecme
08 01 15*

37, SzJamy wodne zawierające farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15 08 01 16

38. Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne
substancje niebezpieczne

1ub lllne 08 01 17*

39. Odpady z usuwania farb i lakierów inne niź wymienione w 08 01 17 08 01 18

40. Zawieslny wodne farb
substancje niebezpiecme

lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organicme lub inne 08 01 19*

41 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inrre niż wymienione w 08 0l 19 08 0l 20

42, Zmywacz farb lub lakierów 08 01 21*

43. Inne nie wymienione odpady 08 01 99

44. Odpady proszków powl ekających 08 02 01

45. Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 08 03 07

46. Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 08 03 08
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47. Odpady farb drukarskich zawi eraj ące substancj e nie be zp i e c zn e 08 03 l2x

48. Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1] 08 03 13

49. Szlamy farb drukarskich zawieraj ące substancj e n iebezp ie czne 08 03 l4x

50. Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 0,1 17 08 03 18

51 Inne nie wymienione odpady 08 03 99

52. Odpadowe kleje i szczęliwa zawierające roąllszczalniki organicme lub inne substancje
niebezpieczne

08 04 09,1,

53. Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 08 04 l0

54. Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszcza|niki organiczne lub inne
substancje niebezpiecme

08 04 13*

55. Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 13 08 04 14

56. Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organicme lub innę
substancje niebezpiecme

08 04 15*

51. Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niz rł,r.,mienione w 08 04 l5 08 04 16

58. Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego l0 ll 03

59. Cząstki ipy§ 10 11 05

60. Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje
niebezpieczne

10 11 09*

61, Szkło odpadowe w postaci mĄch cząstek i proszku szklanego zawieralące metale cięzkie
(np, z lamp elektronopromieniowych)

101l 11*

62. Szkło odpadowe inne nż wymienione w 10 11 11 10 11 12

63, Szlamy z polerowania i szliforvania szkła zarvierające substancje niebezpieczne l0 11 13*

64, Szlam), z polerolł,an ia i szliibrr ania szkła inne niz rir nienione ri 1 0 l 1 1 3 l0 1l 14

65. Odpady stałe z oczyszczania gazow odlotorvych zarvierające substancje niebezpieczne 10 1l 15x

66, Odpady stŃe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 1 1 15 10 11 16

67. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych zawierające substancje
niebezpieczne

10 11 l7x

68. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w l0
11 I7

10 11 18

69. Kwasy trawiące 11 01 05x

10. Odpady zawierające kwasy inne niz wymienione w l1 01 05 11 01 06*

11. Alkalia trawiące l1 01 07x

72. Osady i szlamy z fosforanowania 1l 0l 08*

73. Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpiecme 1l 0l 09x
,74. Szlamy i osady pofiltracyjne innę niź wymienione w l l 01 09 11 01 l0
15. Wody popłuc me zawierające substancje niebezpiecme ll01 l1x
,I6. Wody popłuczrę inne niż wymienione w l1 01 11 11 01 12

77. Odp ady z o dtłuszc zania zaw ier ające sub stan cj e n i eb e zp i eczne 11 01 13*

78. Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 1 1 0l 13 11 01 14

79, Nasycone lub nlżryte żywice jonowymienrre l1 01 16*

80. Inne odpady zaw ier ające sub stancj e niebezp iecme ll 0l 98x

8l ]nne nie wymienione odpady 1l 01 99

82. Odpady zaw ier ające cyj anki 11 03 01*
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83. Inne odpady 110302*

84. Cynk twardy ll0501
85. Popiół cynkowy 110502

86. Odpady stńe z oczyszczania gazow odlotow1,,ch 110503x

87. Zużyq,topnik 110504*

88. Odpady ztoczęnia i piłowania żelaza oraz jego stopólv 12 01 0l

89. Cząstki i pyĘ żelaza oraz jego stopów 12 0I 02

90. Odpady ztoczęnia i piłowania metali nieżelanlych 12 01 03

91 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 12 0l 05

92. Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (zwyłączeniem emulsji i
roztworów)

12 01 06*

93. Odpadowe emulsje i roztrr,ory olejowe z obróbki metali zawiera.iace chlorowce 12 0l 08*

94. Odpadowe emulsje i roztri,on,z obróbki metali nie zawierające chlorowców 12 0l 09*

95. Syntetyczne oleje z obróbki metali 12 01 10*

96. zuż,l,te woski i tłuszcze 12 01 12*

9,7. Odpady spawalnicze 12 01 13

98. Szlam;- z obróbki metali zarvierajace substancje niebezpiecme 12 01 14*

99, Odpad;" poszlifi erskie zalr ierajace substancje niebezpieczne 12 0i 16*

1 00. Odpad,v poszlifierskie ime niz rlrmienione ri 12 01 l6 12 0l 11

l01. Szlamy' z obróbki metali zari ierajace oleje (np. szlamr z szlifori-ania. gładzenia i
pokrywania)

12 0l 18*

102. Zużyte m atęriały szl ifi erskie zaw ieraj ące substancj e niebezpieczne 12 0l 20*

103 . ZuĘIe materiaĘ szlifierskie inne niz wymienione w l2 01 20 12 0l 21

1 04. Inne nie wymienione odpady \2 01 99

105. Wodne ciecze myjące i2 03 01*

106. Odpady z odtłuszczania parą 12 03 02*

l07. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związkórv chlorowcoorganicznych 13 01 10*

108. Inne oleje hydraulicme 13 01 13*

109. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smaro\Ą,e zawierające związki
chlorowcoorganiczne

13 02 04*

l 10. Mineralne oleje silnikowe,
chlorowcoorgarriczrych

przekładniowe l smarowe nle zawierające nviązków 13 02 05*

111 Syntetycme oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06*

112. Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 13 02 07*

1 13. Inne oleje silnikowe, przekładniowę i smarowę 13 02 08*

l14. Inne chlorowcoorganicme rozpllszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 02*

1 15. Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03*

1 16. Opakowania zpapieru i tektury 15 01 0l
117. Opakowania z tw orzyw sztucmy ch 15 01 02

l l8. Opakowania z drewna 15 0l 03

1 l9. Opakowania zmetali 15 01 04

120, Opakowania wielomateriałowę 15 0l 05
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12I Zmięszane odpady opakowaniowe 15 0l 06

122. Opakowania ze szf<ła l5 0l 07

l23. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznlch lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksvczne i toksyczne)

15 0l l0*

l24. Opakowania z metali zawierające niebezpieczne poro\\ ate elementy wzmocnięnia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pus§mi pojemnikami ciśnieniowymi

15 0l l1*

I25. SorbenĘ, materiaĘ filtracyjne (w łm
wycierania (np. saflaty, ścierki) i
niebezpieczrymi (np. PCB)

filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami

15 02 02*

126, Sorbenty, materia§ filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

15 02 03

l27. Zużryte opony 16 0l 03

128. FilĘ olejowe 16 01 07*

l29. Tworzywa sztucznę 16 0l 19

130. Transformatory i kondensatory za-wierającę PCB 16 02 09x

l31 ZuĄte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczole inne niz wymienione w 16
02 09

16 02 10x

132. ZuĄte urządzenia zawierające niebezpieczne elemen§ (l) inne niz wymienione w 16 02 09
do 16 02 12

16 02 73*

l33. ZlĄte wządzenia inne nż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14

134. Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zuĘtychurządzeń 16 02 15x

135. Elementy usunięte znlĘychwządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16

136. Nieorganiczne odpady zarł,ierajace substancje niebezpiecme 16 03 03*

I37 , Nieorganiczne odpacil,inne niż rirnlienione u 16 03 03. i6 03 8C 1ó C3 C,l

1 38. Organicme odpady zawierające substancje niebezpieczne l6 03 05*

I39. Organiczre odpady inne niz wymienionę w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06

l40. ProduĘ sporywcze przeterminowane lub nieprzydatre do spożycia 16 03 80

141 Gazy w pojemnikach (w łm halony) zawierające substancje niebezpiecme 16 05 04*

l42. Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04 16 05 05

143. Chemikalia laboratoryjne i analilycme (np. odcrynniki chemicme) zawierające substancje
niebezpiecme, w §zm mieszaniny chęmikaliów laboratoryjnych i anatĘcznych

l6 05 06*

144. Zużryte nieorganicme chemikalia zawierające
przeterminowane odczynniki chemiczrre)

substancje niebezpieczre (np. 16 05 07x

l 45, ZuĄte organicme chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

16 05 08*

146. ZuĄte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 16 05 09

147. Baterie i akumulatory ołowiowe l6 06 01*

148. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02*

149. Baterie alkalicme (zwyłączeniem 16 06 03) 16 06 04

1 50. Inne baterie i akumulatory 16 06 05

151 Selektywnie gromadzony elektrolit z batęrii i akumulatorów 16 06 06*

l52. Odpady zawierające ropę naftową lub jej produk§; l6 07 08*

l53. Odpady zawierające inne substancje niebezpiecme 16 0,7 09*

I54. Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 16 10 0l*
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155. Uwodnione odpady ciękłe inne niz wymienione \1 16 ](_) 0 ] 16 10 02

1 56. Magnetycme i optycme nośniki informacji 16 80 0l

151. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontórt 17 01 01

1 58. Zmieszanę odpady z betonu, gruzu ceglanego. odpadorłl,ch materiałów ceramicznych i

elęmentów wyposażenia inne niz wymienione rv 17 01 06

17 01 07

1 59. Usunięte tynki, tapety, okleiny iĘ. 17 01 80

160. Szkło 17 02 02

l61. Tworzywa sńuczne l7 02 q3

162. odpady drewna, szkła i tworzyw szucznych zawierające lub zanieczyszczol7ę substancjami

niebezpiecznymi (podkład,v kolejowe)
17 02 04,,

163. Odpadowa papa 17 03 80

164. MateriaĘ izolac_vjne zarvierajace azbest 170601*

165. Materia§ izolacl,jne inne niż ri,r,mienione w 17 06 0l i 17 06 03 l7 06 04

166. Materiały kon strukcy,j ne zari, i eraj ąc e azbest 17 06 05x

161. Zmięszanę odpadl,z budori1 . remontów idemontażu inne niz wymienione w 17 09 01, 17

09 02

17 09 04

168. Chemikalia. w t},m odcz}nniki cheniczne.zawierające substancje niebezpieczne 18 0l 06*

169. Chemikalia. w §,m odc4 nniki chemicme. inne niż w__vmienione rv 18 01 06 18 01 07

1 70. Leki c_vtotoks\,czne i c)lostaq cme 18 01 08*

171 Leki innę niz lrrmienionę rv 18 01 08 18 01 09

I72. Nas,u-cone lub zu4 te zr rr ice jonori,1 mienne 19 08 06x

173. Tworzywa sżucme i guma 19 12 04

* oznacza odpad niebezpieczny

2. Punkt II. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów otrzymuje brzmienie:

Pruewidziane do zbierańa odpady ńńezpieczne oraz inne ńż niebezpieczre

Wszczególnione w punkcie 1. decyzji należry magaryfiować (czasowo gromadzić) w hali

magarrynowej przystosowanej do zbierania odpadów o powierzchni ok. 130 m2 położonej w

Rypinie przy uI. Mławskiej 55 na dzińce oznaczonęj nr 880/4.

3. Punkt III. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

otrrymuje brzmienie:
Odpady niebezpieczne oraz inrle niż niebezpieczne magarynowane będą w budynku

zaadaptowanym na potrzeby prowadzenia punktu zbieraria odpadów.

Do magazynowania odpadów .vqtznaczof|e zostały 3 hale magazynowe o łącmej

pojemności 130 Mg (o powierzchni ok. 130 m2). Do magarynowania odpadów niebezpiecmlych
.vqrłnaczono halę A i B o pojemności 70 Mg, natomiast do magazynowania odpadów innych

niżniebezpiecme halę C o pojemności 60 Mg.
W pomieszczeniach magazynowym naIeżry ustawió pale§ na których gromadzone

będą pojemniki i zbiomiki z odpadami. Wszystkie rodzaje odpadów gromadzić i
przętrzlmywac selektywnie a sposób magarynowlania dostosowaó do właściwości kazdego

rodzĄuodpadu. Odpadv w postaci ciekłej lub zawierające składniki ciekłe naleĘ gromadzić i
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przechowywać w specjalnie do tego celu prz16*aczonych, odpowiednich, szczelnych

pojemnikach, dobranych do danego rodzajtodpadów, wykonanychzmatęriaŁów odpornych na

działanie składników odpadów i posiadających w rańe potzeby szczelne zamknięcia. OdPadY

w postaci stńej naleiq, gromadzić w pojemnikach lub kontenerach dostosowanYch do danego

rodzaju odpadu. Pomieszczenie, w którym planuje się magazynować odpady niebezpieczne,

posadzka i ściany winny byćuszczelnione.

Punkt zbierania odpadów wyposżony został w wizyjny system kontroli miejsc

magazynowania odpadów składający się z 7 kamer pracujących w systemie dzięńlnoe

skierowanych m.in. nawjazdna teren zal<ładuoraz miejscamagurylowania odpadów.

3. Po punkcie III dodaje się punkt III a o następującym brzmieniu:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa

wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane

orazktóre mogą byćmagazynowane w okresie roku.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość zebranych i
magazynowanyc

h odpadów w
roku [Mg/rokI

Maksymalna
masa

poszczególnych
rodzajów
odpadów

zebranych i
magazynowany

ch w jednym
czasie [Mg]

l. Trocin,v, wióry. ścinki, drelł,no, p§,ta wiórorł,a i fornir
inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05 )gqg l 40,00

2. Inne nie wymienione odpady 03 0l 99 2999,| 40,00

J. Odpaó materiałów ńożonych (np. tkaniny

impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 09 2999,7 40,00

4. Odpady z przetw orzonych włókien tekstylnych 04 0222 2999,1 40,00

5. Kwas siarkowy i siarkawy 06 0l 01x 2999,I 40,00

6. Inne kwasy 06 01 06* 2999,1 40,00

7. Wodorotlenk sodowy i potasowy 06 02 04,, 2999,I 40,00

8. Odpady zawierające arsen 06 04 03* 2999,1 40,00

9. Odpady zawierające rtęć 06 04 04* 2999,1 40,00

10, Odpady zawierające inne metale cięzkie 06 04 05*
,2999,1 40,00

l1 Inne nie wymienione odpady 06 13 99 2999,1 40,00

12. Wody popłucme i ługi macierzyste 07 01 01* 2999,I 40,00

13. Rozpuszczalniki chlorowcoorganicane,
przemywania i ciecze macierzyste

roźwory Z 07 01 03x 2999,I 40,00

14. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
przemywania i cieczę macierzyste

07 0l 04* 2999,1 40,00

l5. Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające

związki chlorowców

0,7 0107* 2999,1 40,00

16. Wody popłuczre i ługi macierzyste 07 020l* 2999,1 40.00
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17. Rozpuszczalniki chlorowcoorganicme,
przemywania i cięczę macierzyste

IoZri tl1 z t,,- (,)] (]jx ?qqq 1 40,00

l8. Inne rozpuszczalniki organicme, rozt\\,of\ z
przemywania i cieczę macierzyste

0r 0] 0,ł,k 2999,I 40,00

l9. Pozostałości podes§lacyjne i poreakcyjne za\\ieralace
związki chlorowców

01 02 07,, ?ggq l 40,00

20. Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 2999,1 40,00

21 Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne
(np. plastyfi katory, stabilizatory)

07 02 14* 2999.1 40.00

22. Odpady zawierające silikony inne niż wl,mienione w 07
02 16

0,7 021,7 ?qqq l 40.00

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gum.v 07 02 80 2999,I 40,00

24. lnne nie wymienione odpady, 07 0299 2999,1 40,00

25. Przeterminowane środki ochron\ roślin l i II klasy
toksyczności (bar dzo toks1 c zne i toks1,,czne)

07 04 80* 2999,1 40,00

26. przeterminowane środki ochlonv roślin inne niż
wymienione w 07 04 80

0,7 04 81 2999,1 40.00

27. Zwroty kosmetykórv i próbek 07 06 81 2999,1 40.00 I

28. ]nne nie rłl,mienione odpad1 07 06 99 2999.1 .10.00

29. Wody popłuczne i ługi macierzr ste 07 07 0l* 2999.1 40.00

30. Rozpuszczalniki chlorollcoorganicme. rozt\ł,on. z
przem\ ii an ia i ciecze macierz1 stc

07 07 03* 2999,1 10.00

31 Inne rozpuszczalniki organicme. roa\\ on z
przem) rł ania i ciecze macier4 ste

07 07 01,, ]999.1 40.00

)l- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 0l 1l* 2999,I 40,00

JJ. Odpady farb i lakierórv inne niż rvl,mienione w 08 01 1l 08 0l 12 2999.1 40.00

34. Szlamy z usuwania farb i lakięrórv zari,ierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 01 l3,F 2999.1 40.00

35. Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
w 08 0l 13

08 0l 14 2999.1 ,10.00

36. Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 01 15* 2999,1 40,00

31. Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż
wymienione w 08 01 15

08 01 16 2999,1 40,00

38. Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 01 17* 2999,7 40,00

39. Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
w080l l7

08 0l 18 2999,1 40,00

40. Zawiesiny wodne farb |ub lakierów zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
n iebezpieczne

08 01 19* 2999,1 40,00

41 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione
w0801 19

08 01 20 2999,1 40,00

42. Zmywacz farb lub lakierów 08 01 2l* 2999,1 40,00
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43. Inne nie rłymienione odpady 08 0] 99 )qqq l 40.00

44. Odpad1, proszków powlekających 08 0] 01 2999,1 40.00

45. Szlamy wodnę zawierające farby drukarskie 08 03 07 2999.| 40.00

46. Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 08 03 08 2999.1 40,00

4,/. Odpady farb drukarskich zawierające substancje
niebezpieczne

08 03 12* 2999,1 40,00

48. Odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03
I2

08 03 13 2999,1 40,00

49. Szlamy farb drukarskich zawierające substancje
niebezpieczne

08 03 14* 2999,1 40.00

50. Odpadowy toner drukarski inny niż wymienion5,, w 08 03
I,/

08 03 18 2999,1 40,00

5l Inne nie wymienione odpady 08 03 99 2999,| 40,00

52. Odpadowe kleje i szczeliwa zarvierajace rozpuszczalniki
organiczne lub inrre substancj e niebezp i eczne

08 04 09* 2999,1 40,00

53. Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wynienione rv 08 04
09

08 04 10 2999,1 40,00

54. Uwodnione szlamy klejów lub szczęliw zaw ierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 04 l3x 2999,1 40,00

55. Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 13

08 04 14 2999,7 40,00

56. Odpady ciekłę klejólv lub szczeliw zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 04 15* 2999,1 40,00

57. Odpad1" ciekłe klejów, lub szczeliw inne niż w1 mienione
w080415

08 04 16 2999,1 40,00

58. Odpady włókna szklanego i tkanin zwłókna szklanego 10 11 03 2999,I 40,00

59. Cząstki i pyĘ 10 ll 05 2999,1 40,00

60. Odpał z przygotowania mas wsadowych do obróbki
termicznej zaw ierające substancj e niebezpiecme

10 1l 09* 2999,1 40,00

6I. Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku
szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp
elektronoprom ieniowych)

l0 11 l1* 2999,1 40,00

62. Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 1l l1 10 11 12 2999,I 40,00

63. Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające
substancje niebezpieczne

10 11 13* 2999,1 40,00

64. Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż
wymienione w 10 11 13

10 11 14 2999,1 40.00

65. Odpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych
zawierające substancje niebezpieczne

10 11 15* 2999,1 40,00

66. Odpady stałę z oczyszczania gazow odlotowych innę niz
rł;mienione w l0 l l l5

10 11 16 2999,1 40,00

67, Szlamy i osady pofiltracyjne z ocąrszczania gazow
odlotowych zawierające substancje niebezpiecme

10 1l 17x 2999,1 40,00

68. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczlszczalia gazów
odlotowych inne niż wymienione w 10 1l 17

l0 11 18 2999,1 40,00
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69. Kwasy trawiące ir .ooo ] 40,00
70. Udpady zawierające kwasy inne niż wymienione rł ] 1 r,l , ;. ri r]b*

05
]999.1 40,00

7l. Alkalia trawiące 11 (]1 0j* fQQo l 40.00
72, Osady i szlamy z fosforanowania 11 01 08* 2.999.1 40,00
73. Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substanc_je

niebezpieczne
11 01 09* 2999,1 40.00

]4. Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione ri 11
0l 09

11 01 10 2999,1 40,00

75. Wody popfu c zte zaw ier ające substan cj e niebezp ieczn e 11 0l 11* 2999,7 40.00
76. Wody popłuczne inne niź wlmienione w l1 01 l1 ll0l 12 2999,1 40.00
77. Odpady z odtłuszczania zarvierające substancje

niebezpieczne
1l 01 13* 2999,1 40,00

78. Odpady z odtłuszczania inne niz ri1 mienione w 1 l 01 i 3 1l 0l l4 2999,1 40,00
]9. Nasycone lub zuĄte zy."ł ice jonori,r,mienne ll 01 16* 2999,1 40.00
80. lnne odpady zawierajace substanc.je niebezpieczne 1l 01 98* 2999^I 40.00
81 Inne nie wl,mienione odpad; ll 0i 99 2999.1 40.00
82. Odpad},, zawierające c},ianki

I"Ł994Ł_
Cynk tu,ardr

Popiół ct,nkollr

l l 03 01* 1gqq ] 40.00

i1 03 02* 2999,1 40.00
8.ł.

|9,01
1 0,§ 02

2999.1 40.00
85.

2999.1 40,00
86. Odpady stałe z oc4,szczania gazoll, odlotori.l,ch l 05 03* )gqq 1 40,00
87. ZażyĘ topnik 1l 05 04* 2999,1 40,00
88. Odpady ztoczęnia i piłowania że7aza oraz iego stopów 12 0l 0l , 2gg9^I 40,00
89. Cząstki ipyĘ żelaza orazjego stopów 12 0l 02 2999^I .10.00
90. uopady ztoczęnla i piłowaniametali niezel amvch 12 0l 03 1qqq l .10.00
91. uopaoy ztoczęnla t wygładzania tworzyw szucmvch 12 01 05 2999-1 .ł0.00
92. Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające

chlorowce (z wl,łączeniem emuls.ji i roztworów)
12 01 06* 2999,1 40"00

93. Udpadowe emulsje i rożwory olejowe z obróbki metali
zawierające chlorowce

l2 01 08x ?qqq l 40.00

94. Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie
zawierające chlorowców

12 0l 09* 2999,1 40,00

95. §ynteĘczre oleje z obróbki metali 12 0l 10* 2999,1 40,00
96. Zużryte woski itłuszcze

Odpady spawalnicze
12 01 12* 2999,I 40,00

9]. l2 01 13 2999,7 40,00
98. Szlamy z obróbki metali zawierające substancje

niebezpieczne
12 0t 14x 2999,1 40,00

99. udpady poszlitierskie zawierające substancje
niebezpieczne

12 0l 16* 2999,1 40,00

100. uopady poszlltierskie inne niz wymienione w l2 0l l6 |2 01 1,7 2999,1 40,00
101 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z

szlifowania, gładzeniaipokrywania) - 12 01 18* 2999,1 40,00

102. 4rryte materiał,v szlifierskie zawierające substancje 12 01 20* 2999,1 40,00
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niebezpieczne

103. ZuĘte materiały szlifierskie inne niz wymienione rr 12
01 20

12 01 ]1 2999^1 40,00

1 04. Inne nie rłymienione odpady 12 0I 99 2999,| 40.00
l 05. Wodne ciecze myjące l2 03 01* 2999.1 40,00
1 06. Odp ady z o dtłuszc zania p ar ą 12 03 02* 2999,| 40,00
I07. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związkórł

ch lorowcoorganicznych
l3 0l l0x 2999,I 40.00

l 08. Inne oleje hydrauliczrre 13 0t 13x 2999,1 40,00
l 09. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

zaw ierające zw iązki ch lororł coorgan iczne
13 02 04* 2999,1 40,00

110 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie
zaw ierające związków ch lorowcoorgan icznych

13 02 05x 2999,7 40,00

11 Syntetyczne oleje silnikowe. przekładniowe i smarolve 13 02 06* 2999,1 40,00
12 Oleje silrrikowe, przekładniorve i snlarowe łatwo

ulegające biodegradacj i
13 02 07* ?qqo 1 40,00

13 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 2999,1 40,00
l4. r Inne chlorowcoorganicme rozpuszczalnlki i mieszanin_v

rozpuszczaln ików
14 06 02* 2999,7 40,00

l5 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03* 2999,1 40,00
l6. Opakowania zpapieru i tektury 15 0l 01 2999,1: 40,00

117 . 9p"\".ll,. z tw or 4- w sńucznych 15 0l 02 2999,7 40,00
l 18. OĘĘ.Tł 

=1]..]oou
Opakorrania z metali

15 01 03

15 01 0.1

2999.1 40,00
1 19. 2999,1 40,00
120. Opakowania wieIomateriałowe 15 01 05 2999,1 40,00
121. Zmieszane odp ady opakowaniowe 15 01 06 2999,1 40,00
122. Opakowania ze szkła 15 01 07 2999,1 40,00
I23. Opakowania zawierające pozostałości substancji

niebezpiecmych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksycmości - bardzo
toksyczre i toksyczre)

15 01 lOx 2999,1 40,00

124. Opakowania z metali zawierające niebezpieczre porowate
elementy wznocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
włącnńe z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

1501 l1* 2999,1 40.00

125. Sorbenty, materiały fittracyjne (w łm filtry olejowe nie
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
snnaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecmymi (np. PCB)

15 02 02* 2999,7 40,00

126. Sorben§, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np, szmaty, ścierki) i ubrania ochronne innę niż
wymienione w 15 02 02

15 02 03 2999,7 40,00

127. ZuĘte opony 16 01 03 2999,1 40,00
128. Filtry olejowe 16 01 07x 2999,1 40,00
129. Tworzywa sztacmę 16 01 19 2999,7 40,00
130. Transformatory i kondensatory zawierające PCB 16 02 09* 2999,T 40,00
l31 ZuĘte wządzenia zawierające PCB albo nimi 16 02 10* 2999,1 40,00
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Wżwymienionew 160209
ZuĄte urządzenia ru*i*,;ą..-,i.U.rpi..r* .r-n.r.-- 1 .:
(l) inne niz wymienione w 16 02 09 do ie OZ n

L-, ).999.I
132.

40,00

l JJ- LUzyrc UrZądZęnn rnne niz wymienione w l6 02 09 dtl ]6 ]6 r,r] ]]
q2 13___ 2999.1 40,00

134, Nlebęzpleczne elementy lub części składowe usuniete z ]6 0] l_§*
zuĄIych urzadzęń

2999.1 40,00

1 35. Ł,lęmentv usunięte z zużyĘch urządzeń inne niż
wymienione w l6 02 l5

16 02 16 2Qqa l 40.00

136. N.teorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne

16 03 03x 2999,1 40,00

137. Nleorganiczne odpady inne niż rł,1,,mienione w ]6 03 03.
16 03 80

16 03 04 2999,7 40,00

1 38. Urganlczne odpady zawierajace substancIe niebezpieczne 16 03 05* 2999,1 40,00
139. Ulganlczne odpad;,, inne niź li,r,mienione w 16 03 05. 16

03 80
16 03 06 2999,1 40.00

140. Produktv spoą,wcze przetermino\vane lub nieprzydatne
do spozycia

16 03 80 2999.1 40"00

141. uaz!- w po.Jemnikach (w ł m halony) zawierajace
substancje niebezpieczne

16 05 04* 2999.1 40.00

142, Uaz!,\\,po;emnikach inne niz rrlnlienione ri l6 05 0.1 16 05 05 2999.1 40.00
143. Chemikalia laboratoryjne i anali1 czne (np. odcn,nniki

chemiczne) zawierajace substancje niebezpieczn.. ,, n.
mieszanin}, chemikaliólr. laboratoryjn1 ch i'analiry czn1 ch

6 05 06* 2999,l 40.00

144. Lu\tę nieorganicme chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np, przeterminowane odczynniii
chemiczne)

t6 05 07* 2999,I ; 40,00

145. Lu4te organiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np. przetermino,,vane odcn,nniki
chem iczne_;

16 05 08x 2999.1 40.00

146. Zu4tę chemikalia inne niz r.vymienione w 16 05 06, 16
05 07 lub i6 05 08

16 05 09 2999.1 10.00

l47. t3aterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 2999.1 40.00
148. łJaterle i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02* 2qqq l 40.00
l49. l;aterle alkaliczre (zwyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 2999,1 40,00
1 50. lnne baterie i akumulatory 16 06 05 2999,1 40,00
15l . Selek§wnie gromadzony elektrolit z baterii i

akumulatorów
16 06 06* 2999,1 40,00

152. Odpady zawierające ropę naftową lub iei prodŃw 16 07 08* 2999,1 40,00
153. Odpady zawierające inne substancje niebeznieczre 16 07 09* 2999,1 40.00
l54. U.wodnione odpady ciekłe zawierające substancje

niebezpieczne
16 10 0l* 2999,1 40,00

1 55. Uwodnione odpady ciekłe inne niz wymienione w ló l0
0l

16 10 02 2999,1 40,00

l 56. MagneĘcme i opĘczre nośniki informacii 16 80 01 2999,1 40,00
157. Udpady betonu oraz gruz betonow_v z rozbiorek i

remontów
17 01 0l 2999,1 40,00
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1 58. Zmleszane odpady z betonu. gruzu ceglanego.
odpadorvych materiałów ceramicznych i elementórv
rvl,posaźenia inne niz wymienione w l7 01 06

17 01 07 2999,1 40,00

1 59. Usunięte rynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 2999,1 40,00

160. Szkło 1;70202 2999^1 40,00

l61. Tworzywa sztuczne 17 02 03 2999,1 40,00

162. Odpady drewna, szkła i rworzyw sZucznych zawierające
lub zanteczyszczone substancjami niebezpiecznlmi
(podkłady kolejowe)

17 02 04,, 2999.1 40,00

163. Odpadowa papa 17 03 80 ]qqq l 40,00

164. MateriĄ izolacyjne zaw ierające azbest 17 06 0l* 2999,I 40,00

165. MateriaĘ izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0l i
17 06 03

17 06 04 2999,1 40,00

166. MateriaĘ konstrŃcyjne zawierające azbest 17 06 05x 2999,1 40,00

167. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontazu
ime niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02

17 09 04 2999,1 40,00

168. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne. za*ierajace
substancje niebezpieczne

18 01 06* 2999,1 40,00

169. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne. inne niż
wymienione w l8 0l 06

l8 01 07 2999,1 40,00

l70. Leki cytotoksycme i cytostatycme 18 01 08* 2999,1 40,00

l71 . Leki inne niż wymienionę w 18 01 08 l8 01 09 2999,1 40,00

I72. Nasycone lub zuzyte z;-wice jonowymienne l9 08 06* 2999,1 40,00

173.'Tworrywa szhrczle i guma ]9 ]2 0-1 2999 ^l 40,00

RAZEM 2999,1 80,00

. pr7ł czym maksymalna łączna
przewidzianych do magazynowania nie

masa wszy§tkich rodzajów odpadów
przekroczy:

[Mg w tym samym czasie] IMg/rokl

80,00
(40,00 Mg dla odpadów innych niż niebezpieczne i

40,00 Mg dla odpadów niebezpiecznych)

2999,1

4. Po punkcie III a dodaje się punkt III b o następującym brzmieniu:.
Największa ma§a odpadówo które mogłyby być magazynowane w tym §amym cza§ie w
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania

odpadówo tynikającej z wymiaru in§talacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magaz17nowania odpadów.

Największą masę odpadów określono na 130,00 Mg.

5. Po punkcie III b dodaje się punkt III c o następującym brzmieniu:
Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów (Mg)
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Poj emność miej sc magazynowania opadów. okreś l on tl i1.] ] _: i l. r_l t_l \ 1 c.

6, po punkcie v dodaje się punkt v a o następujacr m brzmieniu:

Wymagania wynikaj ące z warunków ochronl, przecirr,pożaroryej instalacjio obiektubudowlanego lub jego części lub innego miejsca magaz}-norr.ania odpadów.

Z Przedłozonego oPeratu przeciwpożarou,ego rrr nika. że dla m?gaz}-nrl zbieruniaodpadów spełnione będą przepis,v ochrony przecirł,pozarou,ej poprzęz:
l) wYPosazenie budYŃu magaz,vno\ł,ego oruz prz"vległego terenu w system monitoringu;2) wyposazenie budyŃu magaą.nowego w instalację odgromową, elektryczną iwentylacyjną;

magazvnu odpadów w główny wyłącznik prądu;
HSON oddalonego ok. 10 m od budynku magazynowego (od strony

5) wyposazenie budynku w. odporr iednie znaki informacl,jne.
Prąvjęte rozwiązania techniczne oIaz organizacyjne miejsc przeznaczonych domagaz_v-no\\'ania odpadórł,na terenie zakładu są rłl,konane rł.sposób ograniczając1- mozliw.ośćpow,stania poŻaru. a rł, razie je-eo rr,stąpienia zaperrniajacl :

- zachorł'anie noŚnoŚci konstrukcji obiektóri budoulan1 chprzezokreślonr.czas:
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dl-mu lł ich obrębiel- o1łraniczenie rozPrzęsttzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane ltrb terenyprzyległe;
- możliwość erł,akuacj i lud,zi:
- uwzględniającY bezPieczeństrvo ekip ratounicz}-ch. a \\, szcze_sólności zaperr nieniewarunkórv do podejmowania ptzezte ekipy d.ziałańgaśnicą ch.Pan Cezary Matuszewski prowadzący działainość pod nazv.ą CEZAR CEZARYMATUSZEWSKI. Blizno 30 A. 09-227 Szczutorł,o zobowiązanv jest do:- PrzęStrzegania PrzeciwPoŻarowych wymagań techniczno-budowlanych. instalacfny,-ch itechnologicznych; Ą
- wYPosaŻenia budYŃÓw otaz terenu W wymagan e urządzenra przeciwpozarowe i gaśnice;
- konserwacji oraznaprawy urządzeńptzeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ichsprawne i niezawodne fuŃcjonowanie;
- zaPewnienia osobom Przebywającym w budynkach lub na terenie bezpieczeństwo imoz]iwość ewakuacji;
- PrzYgotowania budYŃu. obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;- zapoznania pracowników z przepisami ptzeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikęobiektu;
- opracowania instrukcj i bezpieczeństwa pozarowego 

;
- ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania sytuacji zagrażającej Ęciu.

3) wyposażenie budyŃu
4) wyposażenie terenu w
zachodniej):
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pozostałe ustalenia zawarte w zezlłoleniu na zbieranie odpadów wydanym przez
Starostę Rypińskiego w drodze decyzji z dnia 29 listopada 20t7 r., znak:
SN'6233,16,zDl7,zmienionego decyzją z dnial9 sĘcznia 2018 r. znak: sN.6233.18 .2017 i
decyzjąz dnia 13 tipca 2018 r. znak: SN.6233.4.2018 dta Pana CezaregoMatuszewskiego
prowadzącego działalnoŚĆ pod nazwą CEZAR CEZARY MATUSZEWSKI, Blizno 30 A,
09-227 Szczutowo, nie ulegają zmianie.

Pan Cezary 
'Vlatuszews-' 

r:"'j;ri;T'rl"iliT.rć pod nazwącEzAR cEzARyMATUSZEWSKJ, Blizno 30 A, 09,227 Szczutowo wystąpił do tut. organu wnioskiem z dńa26 lutego 2020 t, w sPrawie' zmiany zez-łvoleńa na zbierańe odpadów wydanego przęz
Starostę RYPińskiego w drodze decyzji z dńa29 listopad a 2017 r., znak: SN.6233.16 .2017:zmienionego decyĄą z dńa 19 sĘczńa2018 r. zrrak: SN.6233.18.2017 i decyzją z dńa 13lipca 2018 r. zrak: SN.6233.4.2018,

Pismem z dnia 05 marca 2020 r. tut. organ wysĘpił na podstawi e art. 4I ust. 6a i 6bustawY o odPadach (Dz. IJ. z 2020 t,, poz. 797 ze zm.) do Burmistrza Miasta Rypin owYdarrie oPinii w sPrawie zlniany zęrwolęnia na zbięranre odpadów dla pana Cezarcgo
Matuszewskiego prowadzącego działalnoŚĆ pod naZwąCEZAR CEZARY MATUSZEWSKI,
Blizno 30 A, 09-227 Szczutowo. OPinia nię zostńawydana w terminie określonym w art. 106
§ 3 ustawY z dńa 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowarria administracyjnego (Dz. U. z2020r, poz,256 ze zrn.), w z-,łviryku zpowyŻsrym przyjęto, Że wydano opinię poryĘwną.

JednoczeŚnie Pismem z dńa 05 marca 2020 r. tut. organ wystąpił do Kujawsko_Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowisk a zDelegaturą we Włocławku
oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej w Rypinie o przeprowadzenie
kontroli miejsca magarynowania odpadów w zakresie spełniania wymagń określonych w
PrzePisach ochronY Środowiska zgodnie z art.41 a ust. 1, ust. 1 a i ust. 2 wlw ustawy.Kontrola została przeprowadzona w dniach 08.05.2020 r. - 19.05 .2t20 r. przy cĄlm zudziałem Przedstawiciela tut. organu w dniu 08 maja 2020 r. Kujawsko-pomorski
Wojewódzki InsPektor ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. znak:WIOŚ-Dwo -DzL7O41.1.3I.2020.JKa stwierdził spełnienie wymagń określonych w
PrzePisach ochronY Środowiska przez punkt zbierania odpadów zlokalizowany przy ut.Mławskiej 55, 87-500 RYPin prowadzony ptzez CEZAR Cezary Matuszewski, Blizno 30 A,09-227 Szczutowo, Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy pożamej w Rypinie w
Postanowieniu z dnia 27 kńetnia2a20 r. mak: PZ.5560.6.3.1g.2020, potwierdził spełnieniewYmagń okreŚlonYch w PrzePisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami
ochronY PrzecivlPoŻarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym
pozytywnie w dniu 15 maja 2019 r. znak: PZ.5560.6.2.20I9.

Na Podstawie PrzeProwadzonych oględzin miejsca zbierańa odpadów ustalono, zezbieranę odPadY magazYnowane są selektywnie w budynku magarynorym odpowiednio dotego celu PrzYstosowanYm. Miejsca zbierania poszczeg.olnych rodzajów odpadó w oznaczono
kodem w sPosób umożliwiający ich identyfikację. Punkt zbięrania odpadów wyposażony
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został w monitoring wizyjny - na terenie nierucil,_.:1]..ścr znajduje się łącznle 7 kamer

pracujących w systemie dziętlnoc, monitorujaclch lrlazd na teren zakładu oraz na miejsca

magazynowania odpadów. Obraz wysłanl,z kamer unlozlirria ident.vfikację twarzy i jest

utrwalany w urządzeniu rejestrującym przez 30 dni. \\-injnv s,vstem kontroli miejsc

magazynowania odpadów iest dostosow-an1 do rrr magań określonych rozporządzeniem

Ministra Srodowiska z dnta 29.08.ż019 r. rv sprarvie rłizyjnego systemu kontroli miejsc

magazynowania oraz składowania odpadórł, (Dz. U. z2019 r.. poz. 1755).

Wnioskodawca okręślił we w,niosku: - maksl,malną masę poszczególnych rodzajow i

maksymalnąłączną masę wszystkich rodzajórł-odpadów. które mogą byc magazynowane w
tym samym czasie oraz które mogą byc magazynowane w okresie roku" największą masę

odpadów, które mogą być maga4,nowane w tym samym czasie po uwzględnieniu wymiarów
miejsca magazynowania odpadórł-oraz pojemność (w Mg) miejsca magazynowania odpadów.

Łączna maksymalna masa \Ą-s4-stkich rodzajów zbieranych odpadów" które mogą być

magazynowane w §m samym czasie wynosi 80 Mg (a0 Mg dla odpadów niebezpiecznych i

40 Mg dla odpadow inn,vch niż niebezpieczne) i nie przekracza połouy maksymalnej masy

wszystkich zbieranych odpadóir. które mogą byc magaz,vno\\,ane w- okresie roku. zgodnie z

art, 25 ust. 4a ustarły o odpadach. Do wniosku załączono \Ąrymagane ustawą o odpadach:

zaświadczenie o niekaralności oraz ośrł,iadczenie. zaślviadczenie Burmistrza Miasta Rypin
potlł,ierdzające. ze dztałka o nllmerze ervidencl-jnl-m 880/;l połozona u Rrpinie prry- u1.

Mławskiej jest objeta uchrrała \r XXXIIL1329,109 Rad1,\4iasta Rl,pina z dnia 29 czeruca
2009 r. i znajduje się na terenie oznaczonvm slmbolem P6 o przeznaczeniu: podstarłorrlm:
tereny obiektów produkcl.jnych, składólł,i magazynórv, - uzupełniające: zabudou,a usługov,a,

Ponadto Wnioskodaw-caprzedłoĘł tytuł prawny do terenu na podstawie umowy najmu lokalu
z dnta 02 listopada 2017 r. zawartej z Zakładem Produkcljno-Handlorłl,m ..OL-CORN" Sp.

J., Sadłowo 43C. 87-500 Rl,pin,

W zw-iązku z art. ]2 ust. 2a pkt 2) ustarł1, z dnta 3 pażdztemika 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeńst\\,a \\, ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środorł,isko \Ą),mogu ury-skania decl-zji o

środowiskow,vch uwatunkowaniach przez uzyskaniem zezlł,olenia nazbterante odpadór.v. nie

stosuje się w przypadku gd1, jest to drugie lub kolejne zezw-olenie dla zrealizowanego
przedsięw-zięcia nieulegaj ąc e go zmtanię.

Tut. organ na podstaw-ie art. 48 a ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnla 14 grudnia 2012 r, o
odpadach (Dz. U. z 20ż0 r., poz. ż56 ze zm.) określił w drodze postanowienia z dnta 27 maja
2020 r. formę i wysokość zabezpteczenta roszczeń. Roszczenie w wysokości

195 000,00 zł zostało wniesione na wskazany rachunek bankowy jako depozyt.

Wnioskodawca potwierdził wniesienie depozytu w dniu 09 częrwca 2020 r. W dniu 10

czelwca 2020 r. zawiadomiono stronę o mozliwości zapoznania się z aktami spfawy przed

wydaniem decyzji. Pan Cezary Matuszewski pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. wniósł o
zmlanę maksymalnej masy poszczególnych rodzajow odpadów. która moze być
magazynowana w tym samym czasie oIaz w okresie roku. Zmiana ta nie wpłynęła na

wysokość wniesionego zabezpteczen|a roszczeń olaz zmianę sposobu magazynowania
odpadów t została uwzględniona w niniejszej decyzji.
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Orzeczenie zawarte w niniejszej decyzji spełnia ur tllagania określone w art. 43 ust. 1

\\-,"\\- usta$}, o odpadach.

Nlając na względzie zapewnienie właścirłego postepo\\ania z odpadami w ramach

prorł,adzenta dztałalności w zakresie zbieranta odpadori. kierując się potrzebą zachowanla
rr_vmagań ochrony zdrow,ia ludzi i ochrony środoiiiska. opierając się na przytoczonych
przepisach ) orzeczono j ak w, sentencj i decy zjt.

Zaproponowany sposob postępowania z odpadami jest zgodny z ustawą o odpadach

oraz innych przepisach szczegółowych.
Po rozpatrzeniu wnioskl, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyąi słuzy stronie prarvo w,niesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odrrołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego

organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decl zji.

W trakcię biegu tetminu do rł,niesienia odwołania strona moze ztzec się prawa

do wnięsienia odwołania wobec organu administracji publicmej, który wydał decyzję.

Z dnlem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania ptzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna" co oznacza, iZ decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliu.ości zaskarzenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odrr ołania,

Jezeli niniejsza declzja została rłrdana z naruszeniem przepisów postępowania,

a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, Organ
odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron

zavłarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzęnie przęz organ odwoławczy postępowania

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprav\y, a pozostałe strony
wyrazlły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczęnia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołanta, zawierającego wniosek o przeprowadzenie ptzez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozsttzygnięcia sprawy.

Uiszc:ono opłatę skarbolł,q v v,):sokości ] 0 zł.

Podstała pralłna: art. ] ust. l pkt l lit. c ustaluy r. o opłacie skarboltej (D:. U. I'r:20l9 r., poz. 1000 z późn,
zm,,) - część l, ust. 53 załqcznika ttstalły.
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CEZAR CEZARY MATU
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2.

J.

Do wiadomości:
1, Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiec..

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń
kujawsko - pomorski wojewódzki Inspektor ocfuonl Środowiska
Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2

87-800 Włocławek
Burmistrz Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
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