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tel. 58 680-23-00
STAR05IWO POWIATI]WE

VJ l(OJCIERZYNIE

KEncelaria Og6
Data

?t

11,7020

na

Starosta Ko6cierski
ul. 3 Maja 9c
83-4OO KoScieJzyna

-)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PMETWA
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 14 gtudnia 2012
2020 r. poz. 797), zwracam siq o wydanie ze
odpad6w.

ODPAD6W

o odpadac (Dz. U. z
nia na p
tzan|e
urrnlstrza

podpis

Zalqcznikii

L
2

Wypis z rejestru grunt6w dla dzialek objetych wnioskiem
z miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego
wnioskiem.

Wypis

dla dziatek

objQtych

1.

Numer identyfikacii podatkowej (NlP): 591-15-66-370

2.

Wyszczeg6lnienie rodzai6w odpad6ur przewidzianych do przetwarzania - zgodnie 2
rozpoEqdzeniem Ministra Klimatu z 2 slycznia 2O2O t. w sprawie katalogu
odpad6w (Dz.U. z 2020 t. poz.l0l
Kod odpadu
'17 05 04

3.

Rodzai odpadu
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Okre€lenie masy odpad6w poszczeg6lnych rodzaj6w poddawanych przetwarzaniu
i powstaiqcych w wyniku przetwazania w okresie roku:
Masa odpad6w

rzetwarzaniu
Rodza! odpadu

Kod odpadu

Gleba

17 05 04

i

ziemia,

wymienione w

w tym kamienie, inne ni2

tMqirrokl
4600

'17 05 03

Masaa odpad6w powstaiacych w wynik u

fzanta

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa odpad6w

ziemia, w tym kamienie, inne ni2
wvmienione w l7 05 03
Gleba

17 05 04

4.

Masa odpad6w

i

tMq/rokl
4600

Oznaczenie miejsca przetwarzania odpad6w:

Adres: Ko6cierzyna, teren zlokalizowany pzy ul Wita Stwosza
Nr dzialek: 216/5, 1054, 1055 i 1056 obreb ewidencyjny Koscierzyna 0009

Tytul prawny do nieruchomosci:
Wiascicielem przedmiotowych dzialek iest:
Gmina Miejska Ko6cierzyna
z siedzibq
w K06cierzynie
przy ul. 3 Maia 9a

5.

Miejsce i spos6b magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpad6w

Gleba

i

ziemia

magazynowania

w tym kamienie (17 05 04) nie bedzie podlegala procesowi
na dzialkach N 216/5, 1054 1055, 1056, obreb ewidencyjny

Koscierzyna 0q09 Pq przvwiezieniu na t,-ren \^//\^/ dzlFtek zostan e wykorzystana w celu
t,, -JL,vrr, -u, ,la porcgsJqc('go rti, uh!arJze.rrr, p,zeu,,r,-r-v/ggoiercnU

o

6.

Maksymalna masa poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w i maksymalna lqczna masa
wszystkich rodzai6w odpad6w, kt6re mogq by6 magazynowane w tym samym
czasie oraz kt6re mogq by6 magazynowane vy okresie roku:
nie dotyczy

7.

Najwieksza masa odpad6w, kt6re moglyby by6 magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub iego czq6ci lub innym mieiscu
magazynowania odpad6w, wynikajaca z wymiar6w instalacii, obiektu budowlanego
lub iego czQ6ci lub innego miejsca magazynowania odpad6w:
nie dotyczy

8.

-)

Calkowita poiemnosc (wyrazona w Mg) instalacii, obiektu budowlanego lub iego
czQsci lub innego miejsca magazynowania odpad6w:
nie dotyczy

9.

Szczegolowy opis stosowanei metody lub metod przetwarzania odpad6w w tym
wskazanie procesu przetwatzania, zgodnie z zalqcznikiem n|l i 2 do ustawy, oraz
opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacii
lub urzqdzenia, a w uzasadnionych przypadkach - takie godzinowei mocy
Przerobowej:

w procesie odzysku R5, kt6ry bedzie
bezposrednim wykorzystaniu odpadu na gruncie poza

Odpad 17 04 05 zostanie przetworzony

polegal

na

instalacjami i urzqdzeniami.
R5

-

recykling ub odzysk innych material6w nieorganicznych

-

poza instalacjami

urzqdzeniami zgodnie z Rozporzqdzenlem l\,4rnrstra Srodowiska z dnia 1 1 mala 2015

r

w

sprawie odzysku odpad6w poza instalacjami i urzadzeniami (Dz U. z 2015 t , poz. 796\

polega6 b?dzie na utwardzeniu powierzchni dzialek nr 216/5, 1054, 1055

i

i

i

1056 obrqb

ewidencyjny KoScierzyna 0009.

Utwardzanie powierzchni dzialek (gruntu) bedq polegaly na dzialaniach wzmacniajqcych

powierzchni? Utwardzanie bedzie realizowane metodami profesjonalnymi, tj. zostanq
zastosowane maszyny takie

'10.

jak

koparka, spychacz, r6wniarka niwelacyjna

Przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych
nale2ycie wykonywa6 dzialalnos6 w zakresie przetwarzania odpad6w, ze
szczeg6lnym uwzglqdnieniem kwalifikacii zawodowych lub pzeszkolenia
pracownik6w oraz liczby i iakosci posiadanych instalacji i urzqdzei
odpowiadaiqcych wymaganiom ochrony Srodowiska:

Z uwagi na planowane wykonanie utwardzenie pzedmiotowych dzialek spzet w postaci

koparki, spychacza czy rowniarki niwelacyjnej bedzie podnajmowany przez Gminq
Miejskq Ko6cierzyna od podmiot6w zewnQtznych wraz

z

operatorami posiadajecymi

stosowne uprawnienia do obslugiww. maszyn
11.

oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania dzialalnosci

w

zakresie

przetwarzania odpad6w:
- do
12.

31

.03.2021 t

Opis czynnosci podeimowanych w ramach monitorowania
obietej zezwoleniem:

i

kontroli dzialalnosci

Pzedmrotowe dzialki sq 096lnodostepne i tylko w trakcie prowadzonych prac zwiqzanych
z utwardzeniem terenu zostane one odgrodzone i oznakowany w celu zabezpieczania
przed ewentualnym dostepem os6b postronnych z zewnqtz
Prowadzenie ewidencji odpad6w.
13.

{l

i wysoko66 zabezpieczenia roszczei w wysokosci
umoZliwiajqcej pokrycie koszt6w ewentualnego wykonania zastqpczego, o kt6rym
mowa w art.48a ustawy o odpadach (Obowiazek ustanowienia zabezpieczenia
roszczei nie dotyczy odpad6w oboietnych. Wysokos6 zabezpieczenia roszczei
oblicza sie jako iloczyn najwiqkszej masy odpad6w, kt6re moglyby by6
magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub iego czqsci lub mieiscu
magazynowania odpad6w, z uwzglednieniem wymiar6w obiektu budowlanego lub
jego czeSci lub innego mieisca magazynowania odpad6w, oraz stawki
zabezpieczenia roszczeh okreslonei w rozpozqdzeniu wydanym na podslawie art.
48a ust. 22):
Proponowana forma

Obowiqzek ustanowienia zabezpieczenla toszczei ptzez posiadacza odpad6w nie
dotyczy odpad6w obojqtnych
Ustawodawca pojecie odpad6w obojqtnych zdefiniowal w art. 3 ust 1 pkt I ustawy z dnia
14 Wudnia 2012 t oodpadach (Dz U 22020 t., poz.797)jako odpady, kt6re nie ulegajq
istotnym pzemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sq nierozpuszczalne, nie
wchodzq w rcakqe lizyczne ani chemrczne, nre powodujq zanieczyszczenia 6rodowiska
lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegajq biodegradacji i nie wptywajq
nieko.zystnie na materie, z kt6ra sie kontaktuje; og6lna zawarto66 zanieczyszczeir w tych
odpadach otaz zdolno6a do ich wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na
Srodowisko odcieku sq nieznaczne, a w szczeg6lno6ci nie stanowia zagro2enia dla
jakosci w6d powiezchniowych, w6d podziemnych, gleby i ziemi

Odpad 17 05 04 to odpad obojqtny, o kt6rym mowa w art 48a ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 gtudnia 2A12

Odpad

'17

t

o odpadach

(Dz U

z 2024 t ,

paz 797)

04 05 jest odpadem obojetnym

14, lnformacje wymagane na podstawie

nie dotyczy

odrebnych przepis6w:

)

'15.

Operat pzeciwpo2arowy

Przepis6w dotyczqcych wykonania operatu pzeciwpo2arowego zgodnte

z art 41a ust 8

ustawyzdnia 14 qudnia2Ol2 r o odpadach (Dz.U z2O2Ot.,poz 797) niestosujesiew
przypadku zezwolei na peetwazanie odpad6w, kt6re dotyczq wylqcznie odpad6w
niepalnych.

Odpad

al

'17

04 05 jest odpadem niepalnym

o

)

