












sTĄRosTĄ Pł|-sK,
śn. oz::.ł8.2015.GLp Piła, 10 września 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U, z20I3 r., rr 267 ze zm.), art. 4I ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. IJ. z 2013 I., poz. 27 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,WTÓRPIL" Zbigniew Kwintal, Al.
Powstąńców WllE, ]74, 64-920 Piła,

orzekam

I. zmienić, na wniosek strony, zezwolenie na zbieranie odpadów udzielone Panu
Zbigniewowi Kwintalowi prowadzącemu działalnośó gospodarczą pod fi.-ą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,WTÓRPIL", A1. Powstańców Wlkp. I74, 64-920 piła,

decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r., nr: ŚR.6233.11.2013.GLp, w ten
sposób, że w tabeli zawartej w puŃcie nr II.2. decyzji pt. "Rodzaje odpadów
przeznaczonych do zbierania, miejsce i sposób magazynowania odpadów" po podpunkcie
nt 44 dodaje podpuŃt nr 45 o następującym brzmieniu:

Lp Rodzaj odpadu Kod
odpadu

Miejsce i sposób
magazynowania odpadów

45. Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
ni emetarui giczny ch inne niż
wymienione w 16 11 05

16 1106 Odpady magazynowane będą na
utwardzonym placu składowym,
w pojemnikach, sposób
selektyvmy i uporządkowany.

il. Pozostała treśó decyzji pozostaje bez zmian.

u zasadnieni

Wnioskiem z dnia 03 września2015 r, Pan Zbigniew Kwintal ptowadzący działalnosc
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranzowe ,,WTÓRPIL", Al. Powstńców
Wlkp. 174, 64-920 Piła, zwrocił się do tutejszego organu o zmianę posiadanego zezwolenta
na zbteranię odpadów, które zostało udzielone w decyzji Starosty Pilskiego z dnia 15
kwiętnia 2013 r., nr: ŚR.6233.11.2013.GLP. Zezwolenie jest ważne do dnia 14kwietnia 2023
r.

Obowiązek uzyskania zezwoleniawynika z art.4I ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie
z art. 4I ust. 2 pkt 2) tejże ustawy zęzwolenię na zbieranie odpadów jest wydawane w drodze
decyzji pTzęz właściwy organ, którym j est starosta.

Zgodnie z art. I55 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyĄa ostateczna, na
mocy której strona nńyŁa prawo, możę być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona ptzez organ administracji publicznej, który ją wydń, lub przez organ vvryższego
stopnia, jeżeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianię takiej decyzjii
przemawiazatym intęres społeczny lub słuszny interes strony.
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W uzasadnieniu wniosku podano, że zmiana zęzwoleńa podyktowana jest koniecznoŚcią

rozszęrzęnia dziŃalności i dostosowania się do oczekiwń rynku w zakresie zbierania

odpadów.
Wnioskodawc a zapewnia we wniosku, że jest właŚciwie przYgotowanY do

gospodarowania odpadami po względem technicznym, orgartizacyjnym, a tŃ:że ochrony

środowiska.
Biorąc pov,ryższe pod uwagę orzęczonojuk - sentencji,

POUCZE.NIE

od niniejszej decyzji słuźy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium odwoławczego w Pile, za morm pośrednictwem, w terminie 14 dni od datY jej

otrzymania.

w z. STA}PSTY

+
St4i:fo/Fiechocki

\\,ICES,lARoSTA PtLsKI

Qtrzymują:
f't. ) przedsiebiorstwo wielobranżoweV ,,WTói.pIL" Zbigniew Kwintal

A1. Powstańców Wlkp. I] 4, 64-9ż0 Piła.

Do wiadomości:
1, Marszałek Województlva Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań ,

2. Prezydent Miasta Piły
Pl. Staszica 10

64-9ż0 Ptła ,
3. WIOS Delegatura w Pile

ul. Motylewska 5a
64-9ż0 PiLa,

4. al a.

Na podstalłie usla|)y: ttnia t6.1].2006 r. , o opłclcie skarbovej (Dz. U. z 20]1, poz. l628 ze zttt.), za wydanie deq'zji

pobrano opłatę skal:boluq w wysokości 308,00 zł (przedmiot nr 16 części III załqcznil,,rl do ustawy). Opłatę wniesiono na
'kclnto 

L}rzęcltł Miasxt I'iĘ, nr konta: 09 ]020 1027 0000 l202 l119 329], dnia 04,09,2015 r,

Sprar1,9 prorr, adzi : Dan uta Krz_"-żań ska"

tel.: 67 2I(l 94 J(). pok.202.
email : danuta.krzyzanska@powiat.pila.pl






