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(3)
Y\rR.6233.25.2017

Tcze,ur,,

2018-06-ż7

DECYZJA
Na podstar,vie ar1. 25, art.33, aft. 41 ust. 1-2. ust. 3 pkt 2. art, 43 ust. 1-2. art. 44 ustawy

zdnia 14 grudnia 20lż r. o odpadach (Dz.U. z2018 r. poz.992) oraz art.104 ustawy z dria
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
zż018 r. poz. I49. poz.6501. pg rozpatrzeniu wniosku p. Kamili Wierzchowskiej prolvadzącej
działalnośćpod firmą: Bioentech - Tworzywa Sztuczne Kamila Wierzchor,vska z głównym
miejscem wykonyr,vania działalnościw Tczewie. ul. 30 Stycznia 34. 83-1 10 Tczerv

orzeka się:

l.

Udzielam p, Kamili Wierzchowskiej działającej pod t'irmą: Bioentech - Tworzywa Sztuczne
Kamila Wierzchowska z głównym miejscern wykonywania działalnościw Tczewie.

u1.30 Stycznia 34, 83-110 Tczew (}IIP 5932318045), zezwolenia na zbieranie iprzetw,arzanie odpadów.

2. Ustalam nastepujące warunki zezwolenia w zakresie zbierania odpadólv:
2.1.

Rodzaje odpadów przewidylvanych do zbierania:
Lp.

kod odpadu

Rodzai odnadu

1

03 01 05

2

03 03 08

Trociny, wióry, ścinki. drewno. płyta wiórowa i fonrir inne niz wymienione lv 03 01 04
Odpady z sortowania papierr,t i tektury przęznaczone do recyklingu

J

01 02

4
5

6

,/

8

9
10

1i
12

01

02
t/ )

05

06
01
09

0l

19

ex] 6 01 22

I4

ex]6 01 99

5

l7 0]

6

11 01 02
17

0l

01
03

18

11 01 07

l9

7 01 81

Odpady tworzyw sńucznych
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sńuczny ch
Opakowania z papięru i tektr-rry

opakowania z tw orzyw sżucznvch
Opakowania z drewna
Opakowania wielonrateriałowe
zmieszanę odpady opakowaniowe
Opakowania ze szĘa
Opakowania z tekstyliólv

Tworzywa sztucz]e

pochodząc1,-ch

z pojaz-

lnne nier,v1,1nienione odpady z tu,orzyw sztltcznych

z

lvylączerliern

odpadów pochoclzących z po|azdów rvycofanych z ęksploatacii2
odpadv betorru oraz gfLI7, betonowv z rozbiórek i retnontórv
GrLtz ceglatry
Odpady innych materiałór,v ceraln icznvclr i eleinerrtów wyposazenia
Zrnieszane odpady z betorlr,r. grltzlr ceglarle_9o. odpadolv;,,,ch rlateriałów
ceralniczn;-clT i elelnentól,v rv,l,posażeITia illlle niż rtyllliettione

w 170l06

Odpady z relllontórr, i przebr,idorvv dróg

20

10l

1 02a1

Drewno

22

1 0203

J'rł,orzvwa SZtLlcZlle

]a

z lvyłączeniem odpadólv

dów wycof-allyclr z eksploatacji
lnne llier,vymięniotre elementy, z tworzyr,l, sztuczll1,ch z ."vylaczeniern
odpadóiv poclroclząclrch z po jazclów wl,cofan r,ch z eksploatac jil

2I

-)
fl
16

ex16

13

05

13

1

1|

20
50
50
50
50
50
50
50

82

70504
91204

lt-tne ni

erł,,y-,ln

ienione odpady,'

Gleba i zielnia. rv

t_vnr

kalniellie. illtre lliz rv1,Inietrione

Tr,vorzyr.va sztLtczlle i gltt,na

wą.6233.ż5.20l7

w, 17 05

0j

25

kod odpadu
20 01 0l

26
21

20 01 39
20 02 02

Lp.

] stan
stan skupienia Jtałvl skład:
3 stan

Rodzai odpadu

Papier i tektura
Tworzvrva sztttczle
Gleba i ziemia, w tym kamienie

PCV. polipropvlen. włókna naluralne
naturalne

skrrpienia stały. odpady materiałów i eIernenlow budowlanvch oraz inl'rastruktury dro3orvej

;:;|;#rx1,'ffiil',i',ff#;"1'li:l,ń:"';y*"j"!'rlT§iir*'-Tf|,J""Jo|l;#"'"
2.2. Miej sce zbięrania odpadów

tzeciej

w,

tabeli, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w załączniku

:

Morzeszczyn (cz. dz. nr 8517, obręb Morzeszczyn), na tęrenie nieruchomości, do której
p. Kamila Więrzchowska działająca pod firmą: Bioentech - Tworzywa Sńucznę Kamila
Wierzchowska, posiada tytuł prawny (na podstawie umowy dzierżawy), składającej
się z wydzielonego placu magźvynowego oznaczonego nr 7, o nieprzepuszczalnym, utwar_
dzonym koslką brukową podłozu (pow. ok. 480 m2) oraz strefy przyjęć odpadów
(pow.230 m2; i streĄ, załadunku odpadów (pow. 230 m2), o nieprzesiąiri*eji utwardzonej
kostką brukową nawierzchni, zgodnie zmapką sytuacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
i sposób magazynow ania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:
Miejscem magazynowania zbieranych odpadów jest oznakowany plac o nieprzepuszczalnym, utwardzonym kostką brukową podłozu, znajdujący się po zachodniej stronie hali produkcyjnej, wskazany w zńączniku do niniejszej decyzji pod numerem7. Wody opadowe
i roźopowe ztego terenu są ujęte w system kanalizacyjny, po wcześniejszym oczyszczeniu
w studni sorpcyjnej, wody są wprowadzane do istniej ącejkanalizacji deszczowej, a następnie istniejącym wylotem do rzeki Beka I. Odpady magazynowane są w sposób uporządkowany, selektywny (z podziałem na poszczególne rodzaje), zabezpieczający
przed ich zmieszaniem, w oznakowanych opakowaniach dostosowanych do danego rodzaju
odpadu (w tym uniemozliwiających wydostanie się odpadów poza opakowanie) oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zycia i zdrowia ludzi, w sposób
uwzględniający właściwościchemiczne i ftzyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady magazynowane są w sposób uniemożliwiający wypłukanie, na skutęk ulewnych deszczy, niepożądanych substancji, w §m
w przystosowanych (szczelnych) opakowaniach, zamykanych lub przykrywanych plande_
ką. Niedopu szczalne jest magazynowanie odpadów luzęm. Magazynowanie zbieranych od_
padów w innych opakowaniach niZ pojemniki/kontenery prowadzone jest do wysokości
bezpiecznej, niezagrażającej obsunięciom oraz maksymalnię do wysokości ogrodzenia.

2.3. Miej sce

Lp.
1

2

Kod

odpadu
03

0l

05

03 03 08

Sposób i miejsce

Rodzaj odpadu
Trocin1,,. wióry. ścinki,drelvno. pllta rł ióroria i lornir inne
niz wymienionę w 03 0l 04

Odpady

z

i tektr"rry

sotlowania

papierr,r

przęznaczone

recyklingu

J

01 02

13

do

Odpad1,, tworzyw sztt_lcznyc1,1

magazvnowania
workach wielokrotnego irźy,tku ry,pu ,,big-bag"
lub innych rvorkach z tu,orzywa sztucznego lub po-

W

jemnikach/kontenerach, na placu w wyznaczonym
lniejscu oznaczonym nr 7 w załącz,niku do decyzj i.

W

rvorkach rvielokrotnego uź1,.tku typu ,,big-bag"

W

workach i.vielokrotnego uzytku ty,pu ,.big-bag"
innych workach z tworzywa sztucznego lub po-

z tworz,vu,a §ztucznego lLlb po_iemnikach/kontenerach lub w zbeIor.vanych kostkach,
na placu tv wy-znaczonr,m mie_iscu oznaczotlrm nr 7
rł zalaczniktI do decl zii,
lub inny,ch workach

lr-rb

4

2|16

12

0l

05

Odpad_v z toczenia i lvygładzania tworz1,,rl, sztucznyc h

\\,R 6233,2 5.20

]

7

jemnikach/kontenerach lub lv zbelorvan1,,ch kostkach.
na placu w \rvyznaczonl,m nlielscu oznaczonynl nr 7
w zalaczniktt do decrzji
W rvorkach lvielokrotnego trżytku ty,pu ,,big-bag"
lrrb innych rvorkach z tworzv\\,a sztucznego lub pojemnikach/kontenerach lub rv zbelorvanych kostkach,
na placu w w},znaczon;,rn llliejscu oznlczonlm nr 7
li zaIaczniku do decizii.

Lp.
5

6

Kod

odpadu

l5 01

15 01

01

02

Rodzaj odpadu

Sposób i miejsce

ry

magazynowania
workach wielokrotnego uzl,tku typu ..big-bag"
lub innych workach z tworzywa sztucznego lLrb pojemnikach/kontęnerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w wvznaczonlm miejscu oznaczon;,m nr 7

Opakorvania z

W workach

Opakowania z papierrr i tektLr-

W

w zalaczniku do decvzii.

tworzyw

szttlcznych

wielokrotnego uzytku typu ,,big-bag"
z tworzywa szfucznego lub po-

lub innych workach

emnikach,/kontęnerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w Wznaczonym miejscu onaczonym nr 7
w załaczniku do dęcvzii.

j

,/

15 01 03

Opakowania z dręwna

8

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

9

l501

06

Zmieszane odpady opakowaniowe

10

15 01 07

11

15

0l

09

Opakowania zę szkła

Opakow,ania z tekstyliów

W

workach wielokrotnego użytku typu ,,big-bag"

lub innych workach z tworzywa sztucznego lub pojemnikach/kontenęrach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w Wznaczol7ym miejscu ontaczorrym w 7
w załącznku do decyzii.
W workach wielokrotnego uzytku Ępu ,,big-bag" lub
innych workach ztwotzywa sztuczrrego lub pojemnikacVkontenerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w wymaczonym miejscu oznaczonym w 7
w załącmiku do decyzii.

W workach

wielokrotnego uzytku typu ,,big-bag"

lub innych workach z tworzywa sztucznego lub pojemnikach,&ontenerach, na placu w wznaczonym
mieiscu oznaczonymnr J w załacnlku do decyzii.

W

workach wielokrotnego użytku typu ,,big-bag"

lub innych workach z Ńvorzywa szlucznego lub poj emnikachlkontęnerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w wznaczonym miejscu oznaczonym tt 7
w załaczniku do decvzii.

exló 01 l9

Tworzywa sztLlczne z lvyłą- W workach wielokrotnego użytku Ępu ,,big-bag"
czeniem odpadów pochodzą- lub innych workach z rworzywa sztucznego lub pocych z pojazdów wycofanych jemnikach,4<ontęnęrach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w wyznaczonym miejscu omaczonym w 7
z eksploatacji

13

exl6 0l 22

W workach wielokrotnego uzy{ku typu ,,big-bag"
z tworzyw sztuczrrych z wyłą- lub innych workach z tworzywa sztucznego lub poczeniem odpadów pochodzą- jemnikach/kontenerach ]ub w zbelowanych kostkach.
cych z pojazdów wycofanych na placrr w wyznaczonvm miejscu oznaczonynr nr 7

15

erl 6 01 99

17

0l 0l

w załączniku do decyzii.

lnne niewymięnione elementv

z eksploatacii
inne niewymienione odpady z

w zalaczniku do deci zji.

z eksploatacii
Odpady betonlr oraz grltz betonow}, zrozbiórek i renlon-

rr załacznjktl do decyzji.
W workach r,vielokrotnego uzytku t;lpu ..big-bag"
lub innych r,l,orkach z tworzvwa sztucznego lub po-

W workach wielokrotnego uzytku typu ..big-bag"
tworzyw sztttcznyclr z rvvłą- lLrb innych workach z tworzywa sztucznego lr-rb poczeniem odpadów pochodzą- jemnikach/kontenerach lub lv zbelolvanych kostkach,
cych z pojazdów lv),cofallvch na placu w wyznaczonl,nl lniejscu oznaczon) ln nr 7

tólv
16

11

16

workach wielokrotnego uzytku typu ,,big-bag"

12

14

3

W

lub innych workach z tworzywa sźucznego lub pojemnikach,ikontęnerach, na placu w wyznaczon}łn
mieiscu oznaczonylnw J w załącmiku do dęcyzji.

11 01 02

l7 0l

03

Grr-rz ceglan;,

Odpady, innych nrateriałów,

ceranicznyclr i

WR,6233_25,20I

elernentórv

7

jemnikachikontenerach. na placu w wyznaczon},m
rnieiscu oznaczonvm nr J w załaczniku do decvzji.
W workach wielokrotnego uzytku typu ..big-bag"
lub innych workach z t\\,orzy\,va sztucznego lub po-

jemnikachikontenerach. na placu w \Ą,yznaczonynl
n-riejscu oznaczonym nt J yy załaczniku do decyzii.
W workach r,vielokrotnego uzy.tku typLr ..big-bag"
lub innych workach z tworzywa sztucznego Iub po-

Lp.

Kod

Sposób i miejsce

Rodzaj odpadu

odpadu

magazynowania

jemnikach/kontenerach, na placu w wvznaczonym
mie.iscr-r oznaczonym nr J w załaczniku do decyzji.

wyposazerua

l8

11 01 07

Zmięszanę odpady

z

betonu,

gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i
l9

elementów wyposazenia inne
niz wymienione w 17 0l 06

17 01 81

Odpady-

z

remontór,v

i przebu-

dor,vy dróg

20

17 01 82

lnne niewymienione odpady

21

17 a201

Drewno

22

17 02 03

Tworzywa sźuczne

z)

1^
L+

11 05 04

19 12 04

W

workaclr wielokrotnego uzytku t;rpu ,.big-bag"

lub innych workach z tworzvwa sztucznego lub pojemnikaclukontenerach, na placu w wyznaczonyfil
miejscu oznaczonym nr 7 w załączniku do dec.vzji.

W workach wielokrotnego uźy,tku typu ,,big-bag"
lub innych workach z tworzywa sztucznęgo lub pojemnikach/kontenerach, na placu w wyznaazor.ym
mie|scu oznaczonymnt7 w załączrtiku do decyzii.
W workach

wielokrotnego uz}tku typu ,,big-bag"

W workach

wielokrotnego uz}tku typu ,,big-bag"

lub innych workach z tworzywa sztucznęgo lub pojemnikach/kontenerach, na placu w wyzrraczonym
mieiscu oznaczonymw7 w załączniku do dęcvzii.
lub innych workach z tworzywa sztucmego lub pojemnikach/kontenerach, naplacu w wyznaczonym
mieiscu oznaczonymnr7 w zńacmiku do decvzii.

W workach

wielokrotnego uĄ,tku typu ,,big-bag"
lub innych workach z tworzywa sztucmęgo lub poj emnikach,&ontęnęrach lub w zbelowanych kostkach,

05 03

na placu w wznaczonym miejscu oznaczonym w 7
w załacznikll do decvzii.
W r,vorkach wielokrotnego uzltku ty,pu ,,big-bag"
lub pojemnikach/kontenerach, na placu w wyznaczonym miejscu oznaczonym nr 7 w załączniku do de-

Tworzywa sztuczne i guma

W workach wielokrotnego uzytku typu

Gleba i ziemia, w tym kamienie. inne niz wymienione w 17

cyzli,

lub innych workach

.,big-bag"

z tworzywa sztucznego lub po-

jemnikach/kontenerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w \łyznaczon1,ln miejscLr oznaczon.vm nr 7
rv załaczniku do decyzii.

W workach

25

20 01 01

Papier i tektura

26

20 01 39

Tl,vorzywa Sztllczne

21

20 02 02

Gleba i ziemia, lv tynl kamienie

rvielokrotnego uzytku t,"-pu ,.big-bag"

lub innych workach z tworzvwa sztucznego lub pojemnikach/kontenerach lub w zbelowanych kostkach,
na placu w wyznaczon1 m lniejsctr ozlaczonlm nr 7
w załaczniku do decizii.
W workach wielokrotnego uzy,tku ti,,pLt ,.big-bag"
1ub inn_v-ch workach z tworzywa sztucznego lub pojemnikach/kontenerach lirb w zbelowan,vch kostkach,
na placu !v rvvznaczonlm lniejscu oznaczonvm nt 7
ri załaczniku do decrzii.
W pojemnikach/kontenerach, na placu w \Ą,yznaczonym miejscu oznaczonym nr 7 r,v załaczniktr do dęcyzi i.

2..1.

Opis metody zbierania odpadów.
Odpady w miejscu zbierania. podlegają najpierw identyfikacji ir,veryfikacji pod l,vzględem
zgodności przy.jmolvanych odpadór,v z nadanym kodem, rodza.iem odpadór,v. Przyjmowane
odpad_v nie rnogą powodować uciążliwościzapachor,lej. Odpady są,uvażone przy użyciu wagi z legalizacją iewidencjonowane na fbrmularzach prorvadzonych dla ewidencji ilościow,ojakościowej. Zbiórl<a odpadór,v będzie prowadzolla rv sposób selektyr,vny, ze lvstępnym sortor,vaniem nieprowadzącym do zmiany clrarakteru i składr"r odpadow oraz niepowodLljącyrn
zmiany klasyfilracji odpadói,i,. Przy,jmolvane odpady będą bezpośrednio po rozładunku poddarvane cz),nnościomprowadzącyrn do właściwegoich przecholyyw,ania w wyznaczonych,
lv niniejszej decyzji, miejscach magaz},l1owania. Odpady magazynowane będą na \,varlln-

116
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kach określonych w niniejszej decyzji. Rozładunek i załadunek odpadów nastąpi w strefie
przyjęcia i załadunku odpadów. Po każdym rozładunku i zapakowaniu odpadów nastąpi
uprzątnięcie tego miejsca, w celu utrzymania należytej czystości. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionych ilościposzczególnych rodzajów odpadów, prawidłowo Tnagazynowanych, nastąpi ich załadunek na uprawniony tabor samochodowy, celem przekazania ich do
miejsc przetwarzania, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o odpadach. Przekazywane odpady należy właściwiezewidencjonować, ustalając wcześniej ich odpowiednią wac'P

bY,
2. 5.

Dodatkowe warunki zbięrania odpadów:
a) zęzwala się na zbieranię wyłącznie odpadów stałych bez frakcji pylistej, nieuciążliwych
odorowo,
b) odpady zbieraó, w tym magazynować w sposób zabezpieczony przed dostępem osób
irzecich, w sposób nieuciążliwy dla otoczęnia, uniemozliwiający zanieczyszczenie środowiska oraz niestwaruający negat}rlvnego oddziĄwania na zdrowie lub życie ludzi,
c) odpady magazynować w sposób uporządkowany, w ilościach odpowiednich do wykorzystywanej powierzchni magazynowej, z zabezpieczeniem przed ich rozproszeniem
na terenie nieruchomości i gruntach sąsiednich,
d) nie dopuszcza się dowozu odpadów do miejsca zbierania i wywozu odpadów z miejsca
zbierania w godzinach nocnych,
e) zapewnic warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środkiochrony osobistej osobom
zatrudnionym przy zbieraniu odpadów,
f) po zakończeniu działalnościmviązanej zę zbięraniem odpadów w Morzeszczynie
(cz. dz. nr 8517, obręb Motzeszczyn) teren uporządkowac i oczyścic z pozostałościodpadów, w sposób zgodny zprzepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Ustalam następujące warunki zęzwolęnia w zakresie przetwarzania odpadów:
3,1,Rodzaj imasa odpadow przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sźucznych składającej się z dwóch linii produkcyjnych - linii do produkcji aglomeratu oraz linii do produkcji regranulatu w procesach odzysku R3 i Rl2, z głównym procesem odzysku R3:
Lp.

l

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

0l

ODPADY PRZETWARZANE
Odpady tworzyr.v sztucznych (z wyłączeniem

02

04

Ilośćodpadów [Mg/rok]

Procesy odzysku R3 i R12
18 000

opakowań)
2

01 02 13

J

12

4
5

0l

05

0l 02
exl6 01 l9
15

Odpady tworzyw sztucznych

odpadi,

z

sztucznych
Opakowania z

Tworzywa

szt

tw

ex16

0l

22

5

16

exl6 0i 99

8

11 02 03

9

19 12 04

10

20 01 39

l8 000

orzyw sztucznych
r^,,y tączen em odp adór,v

18 000

z

i

pojazdór,v wycofanych

z eksploatacji
Inlle niervylnierrione elementy

z

tworzyrv

dzącvclr z pojazdórł, rłr,cof-anych

z eksplo-

sztt_tczr1ych

7

18 000

wygładzania tworzylv

ttczne 7

pochodzącycl-r
6

i

toczenia

z u"yłączeniern odpaciów, pocho-

l8 000

18 000

ataci i

z tworzv\ł
sztlrcznych z l,vvtączeniem odpadólv poclrodząc,r-,ch z pojazdórł lrl,colanych z eksplo-

]nlre niewl,mienione odpady

18 000

atacji
Tlvorzr"lva SZtucZne

18 000

-frvorzywa

sztuczne i guma

Tworzylva Sztuczne
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18 000
18 000

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilośćodpadów [Mg/rok]
Procesy odzysku R3 iRl2
Maksymalna łqczna ilośćodpaelów przetworzanych w procesaclt odzysku R3 i Rl2 wyniesie
nie więcej niż 18 000 Mg/łok (pąy założeniu muksymalnego wykorzystania wsłstkicl, etapów pracy
instalucii), z tego w procesie R12 do 4 500 Mp/rok.

1

2

l3 01

10+

13 02 08*

ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU PRZETWARZANIA
Mineralne oleje hydraulicznę niezawierajace
zwiazków chlorowcoorganicznvch
lnrre oleje silnikowe, przekładniowe

0,08
0,08

i smarowe

)

15 02 02*

Sorbenty, materiaĘ filtracljne (w Ęm filtry
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny

do wycierania (szmaty, ścierki) i

4

15 02 03

5

16 02 16

6

l9 09

7

19 09 02

01

8

19 1204

9

19 12 12

0,0l

ubrania

ochronne zanteczl,szczone substancjami niebezpiecznvmi
Sorbenty, materiaĘ filtracyjne, tkaniny

0,20

do wycierania (np, szmaĘ, ścierki)i ubrania
ochronne irrne niz wymienione w 15 02 02

Elementy usunięte ze zuźryĘch urządzeń kne
niz wvmięnione w 16 02 15
Odpady stałe ze wstępnei filtracii i skratki
Osady z klarowania wody (separator wody
tęchnologiczlęi - obiee zamkniętv)
Tworzvwa sztuczne i suma

0,20
0,20
52,00
4 000,00
500.00

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

.. poprzedzenle ]rlerann
,,ex" oznacza, Że dany kod obejnru]e odpadY okreslone !v ko|um
do rozporzadzenia \{inistra S.odoWiska ż dnia 9 3rudnia ]0]4 r w sprawie katalogu odpadów

ex

z

3.2. M iej sce przetw arzania odpadów:

Morzeszczyn (cz. dz. nr 85/7, obręb Morzeszczyn), na terenie nieruchomości, do której
p. Kamila Wierzchowska działająca pod firmą: Bioentech - Tworzlłva Sztuczne Kamila
Wierzchowska, posiada tytuł praivny (na podstawie umowy dzierżawy), składającej się z:
a) hali produkcyjnej wrazz wydzielonymi miejscami do magazynowania,
b) r,vydzielonych placów magazynowych oznaczonych odpowiednio nr 8 (porł. 350 ln])
i nr 9 (por,v. 528 m2), o nieprzepuszczalnym. utwardzonym kostką brukową podłozu.
c) namiotu magazynowęgo oznaczonego nr l0 (pow. 231 m2). zadaszonego, o nieprzepuszczalnym. utwardzonym płytami betonow,ymi podłozu,
d) strefy przyjęć odpaclów (por,v. 230 m2) i strefy załadLrnku odpaclólv (pow. 230 rn2),
o nieprzesiąkliwej i utwardzonej kostką brukową nawierzchni.
zgodnie z mapką sytuacyjną, stanowiącą zalącznik do niniejszej decyzji.

3.3.Dopuszczone metody przetwarzania odpadótv. ze r,vskazaniem procesll przetwarzania oraz
opis procesu technologicznego z podaniern rocznej mocy przerobor,vej instalacji:
3.3.1. Dopuszczone metody przetwarzania odpadow określorre. zgodnie z załącznikiem nr l
do ustar.vy z dnia 1zł grudnia 2012 r, o odpadach, to:
a) proces odzyskLr R3 Recykling lub odzysk sLrbstancjiorganiczny,ch. l<tóre nie są stosowane jako rozptts,zczalniki (w tym kompostott,anie i illne biologiczne proces}, przekształcania) - zachodzący lv instalacji do przetwarzania odpadór,r, tworzyr,v sztucznych;
b) proces odzl"sku R12 Wyriliana odpadói,v lv celu poddania iclr któremr_rkolrviek z procesów i,v_vmienionvch w pozy,cji Ri-Rl1 - zachodzący w instalacji do przetwarzania odpadór,v t\,vorzyw sztucznych ;
c) proces odzysklr Rl3 Magazynorvanie odpadór,v poprzedzające proces odzysku R3 iproces odzysku R12.
3.3.2. Opis procesu technologiczne_Ęo z podaniem rocznej mocv przerobor,vej instalacji.
Przed przetlvarzaniem odpadóu, zachodzi proces odzysktr Rl3 polegający na magazynowaniu oclpadów przewidzian1,,ch do przetu,arzania w procesie odzysku R3 i Rl2. Magazyno-

ó ló
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wanie odpadów przewidzianych do przetwarzania jest prowadzone w sposób selektywny,
w szczelnych: workach więlokrotnego rrzytku typu ,,big-bag" lub innych workach z tworzywa sńLlcznęgo, kontęnęrach/pojemnikach lub w zbelowanych kostkach (umieszczanych
na palecie przykrytej plandeką), umieszczanych na wydzielonych placach magazynowych
oznaczonych nr 8 i nr 9, namiotu magazynowęgo oznaczonego nr l0 oraz wewnątrz hali
produkcyjnej. Powierzchnia placów magazynowych jest odpowiednio przystosowana
do magazynowania odpadów do przetwarzania. Chankteryzuje się ona nieprzepuszczalnym, utwardzonym kostką brukową podłożu. Wody opadowe i roztopowe z tęgo terenu
są ujęte w system kanaIizacyjny, po wcześniejszym oczyszczeniu w sfudni sorpcyjnej, wody są wprowadzanę do istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie istniejącym wylotem
do rzeki Beka I.
Przed rozładunkiem odpady poddane są kontrolijakościowej i zgodności zkartąprzekazania odpadów. Kontrola jakościowapolega na sprawdzeniu zgodności z kodem i rodzajem
odpadów w karcie przekazania odpadów, a odpadami dostarczanymi transportem cięzarowym na tercn zakJadu. llośćodpadów ustaiana jest na podstawie wskazań wagi samochodowej (z legaIizacją). Rozładunek odpadów odbyłva się wyłącznie w wyznaczonym sektorze przyjęcia odpadów przy użyciu wózków widłowych. Przyjmowane odpady bezpośrednio po rozładunku poddawane są czynnościom prowadzącym do właściwegoich przechowywania na tęrenię zal<ładu, częśó zostanie zmagazynowana wewnątrz budynku hali produkcyjnej, częścprzed ich skierowaniem do przetwarzania, ttaft na zewnąttz hali, w wyznaczonych i utwardzonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu oraz niewpływający na ilośćoraz jakośćwód czystych i wód brudnych powstających na tlłn terenie. Nię będą przyjmowane do przetwarzania odpady: uciążliwe odorowo, atakżę pyliste.
Przetwarzanie odpadów odbywa się w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw
sztucznych, składającej się z dwóch linii produkcyjnych - linii do produkcji aglomeratu
oraz linii do produkcji regranulatu. Ptzętwatzane odpady trafiają na taśmociąg,gdzie przeszkoleni pracownicy ręcznie segregują i przygotowują wsad, który następnie kierowany
jest do młyna/kruszarki. W zalężnościod stopnia zabtudzęnia. odpady kierowane
są na wanny flotacyjne celęm doczyszczenia lub bezpośredniona linię do produkcji regranulatu lub aglomeratu. Sterowanie i regulacja procesem technologicznym odbywa się automatycznie. W wyniku przetwatzania odpadowych tworzyłv sztucznych w procesie odzysku R3 powstaną następujące produkty końcowe: regranulat bądż aglomerat. Regranulat
i aglomerat, powstające z odpadów tworzyw sńucznych, w szczegolnym pfocesie odzysku
zwanym recyklingiem, nie są odpadami, Iecz gotowymi produktami, spełniającymi łącznie
warunki okreŚlone w art. 14 ust.1 ustawy o odpadach.Każdorazowo prowadzący przetwarzanię odpadów obowiązany jest wykazać spełnienie wymagań określonych przez ptzepisy
Uni i Europej skiej oraz łącznie następuj ących warunków :
a)przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b)istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c)dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz Wmagania okręślonew przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d)zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dlażycia,
zdrowia ludzi lub środowiska.
Brak spełnienia któregokolwiek z ww. warunków wskazuje, że powstający ręgranulatlaglomerat nadaljest odpadem i zostanie sklasyfikowany jako odpad o kodzie 19 12 04.
Przedsiębiorca przetwarzający odpady, aby wprowadzic na rynek to, co było odpadem,
w charakterze produktu, jest zobowiązany potwierdzić badaniami, że spełnia on normy jakoŚciowe dla regranulatu/aglorneratu tworzywa sztucznego przewidziane dla produktu danego rodzaju (czyli jak dla surowca pierwotnego), np. poddając go ocenie zgodności
w sposób określonyw przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
W tej samej instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych przewiduje się dwa
procesy odzysku: R3 i Rl2, z gŁownym procesem R3 będącym recyklingiem prowadzącym
do utraty statusu odpadu, czyli powstania surowca - produktu.
,7
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Maksymalna wydajnośćinstalacji do przetwarzania odpadów ztworzyw sżucznych wyniesie 1B 000Mg/rok (stanowiąca łączną wydajnośćdwóch linii do przetwarzania odpadów
ztworzyw sztucznych- linii do produkcjiregranulatu i linii do produkcji aglomeratu).
Gotowy produkt magazynowany będzie oddzielnie od odpadów w Wznaczonym miejscu
hal i pro dukcyj nej, niep rzeznaczony m do ma gazy no wani a o dpadów.
3.4.

Miejsce i sposób magazpowania oraz rodzaj magazyno\Ą/anych odpadów:
Miejsca magazynowania przewidzianych do przetwarzania odpadów i powstających w wyniku przetwarzania są oznakowane i wskazane w załącznlku do niniejszej decyzji. Miejscami magazy nowan i a o dpadó w p o ddawany ch p rzetw arzan i u s ą :
a) dwa place o nieprzepuszczalnym, utwardzonym kostką brukową podłozu, pierwszy
oznaczony nr 8 znajdujący się po zachodniej stronie hali produkcyjnej, drugi oznaczony
nr 9,znajdujący się po wschodniej stronie hali produkcyjnej.
b) namiot magazynowy oznaczony nr 10, przylegający od strony wschodniej do hali produkcyjnej,
c) wydzielona powierzchnia ok. 50 m2 wewnątrzhaliprodukcyjnej oznaczonanr 74.
Odpady powstające w wyniku przetwarzania w instalacji do odzysku, w tym recyklingu odpadowych tworzyw sńucznych magazynowane są w wydzielonych miejscach wewnątrzhali
produkcyjnej oznaczonych nr 13 i nr 15.
Odpady magazynowane są w sposób uporządkowany, selektywny (z podziałem na poszczęgólne rodzaje), zabezpieczający przed ich zmięszanięm, w oznakowanych opakowaniach
dostosowanych do danego rodzaju odpadu (w tym unięmożliwiających wydostanie się odpadów poza opakowanie) oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska orazbezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwościchemiczne i ftzyczne odpadów, w tym stan skupienia otaz zagrożenia, które mogą powodowaó te odpady (w tym
odpady niebezpieczne czasowo przechowywane są m. in. w opakowaniach szczelnych, odpornych na działanie składników odpadów, zamykanych, a w przypadku odpadów olejowych wyposazonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są w sposób uniemozliwiający wypłukanie, na skutek ulewnych deszczy, niepożądanych substancji, w tym
w przystosowanych (szczelnych) opakowaniach, zamykanych lub przykryłvanych plandeką.
Niedopuszczalne jest magazynowanie odpadów luzem. Magazynowanie odpadów w innych
opakowaniaęb niZ pojemniki/kontenery prowadzone jest do wysokościbezpiecznej , niezagr ażające1 obsunięciom oraz maksymalnie do wysokości ogrodzenia.
Lp.

1

Kod odpadu
02

0l

04

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposób magazynowania
odpadów

ODPADY PRZETWARZANE
Odpady tworzyw sztucznych W workach wielokrotnego użytku
(z wyłaczeniem opakorvań)
ty,pu ,,big-bag" lub innych workach
z tworzywa sztucznego lub pojemnikachikontenerach iub lv zbelorvanych
kostkach: na placach lł, wyznaczonych

miejscach oznaczonych nr 8

i

nr

9,

hali prodtrkc_rjnej rv miejsctr
oznaczon.rch nr l4 lub tlatniocie lna\\e\\ natrz

gazynowvtx oznaczonvm
2

070213

rł zalaczniku do decl

Odpady tworzyw sztucznvch

z

ji,

nr

l0

W workach rvielokrotnego uzytku
tl,pLt ..big-bag" lub innych workach
z tw,orz},\ya szttlcznego lub pojernnikach/kontenerach ]ub rv zbelowanycli
kostkach: na placach rv rvyznaczony,ch
lniejscach oznaczonych nr 8
\\e\\ llAtrz

hali produkc_rjrlej

i

nr

9,

lł nliejscLl

oznaczonlch nr I-ł lub namiocie lnagazynow},m oznaczon},m nr l0
ri zalaczniku drl decrzii.

8 | 16
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Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

J

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych

Miejsce i sposób magazynowania
odpadów
W rvorkach ,,vielokrotnego uzytku

typu .,big-bag" lub innych workach

lub pojemnikachikontenerach lub w zbelowan;,,ch
kostkach: na placach rv wyznaczonvch
z tworzywa sztucznego

miejscach oznaczonych nr

8 i nr

9,

\\ewnatTz hali produkcrjne.j w miejscLr

oznaczonrch nr l-ł lub namiocie
gazynowym oznaczonym nr
4

15 01 02

Opakorvania

z tworzyw

ma10

w załaczniku do decvzii.

sztucz-

nych

W workach wielokrotnego uzytku
typu ,.big-bag" lub innych workach
ztworzywa sźucznego lub pojemnikach/kontęnerach lub w zbelowanych
kostkach: na placach rv wyznaczonych

miejscach oznaczonyclr nr 8 i nr 9.
we\\natrz hali produkcljnej lł miejscu
ozttaczonych nr l-ł lub namiocie ma-

gazynowym oznaczonym

5

exi6 01

19

nr

10

rł załączniku do decyzii.
Tworzywa sztuczne z wyłącze- W workach wielokrotnego uzytku
niem odpadów pochodzących typu ,,big-bag" lub innych workach
zpolazdow wycolanych z eks- ztworzywa sztucznęgo lub pojemnikach/kontenerach lub w zbelowanych
ploatacji
kostkach: na placach w wyzrraczonych

miejscach oznaczonych nr 8

i

gazynowym oznaczonym

nr

nr

9,

węwnątrz hali produkcyjnej w miejscu
onlaczortych nr 14 lub namiocię ma-

ęx16

0l

w zŃącznika do dęcyzii,

22

10

Inne nięrł,ymienione elementy
zlworzyw sztucznych z wyłą-

W rvorkach wielokrotnego uzytku
typu ,,big-bag" lub innych workach
ztworzywa sztucznęgo lub pojemnikach/kontenerach lub w zbelolvanych

z eksploatacji

kostkach: na placach w wyznaczonych

czenietn odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych

miejscach oznaczonych nr 8

i

nr

9,

\vewnatrz hali produkcyjnej rł rniejscu

oznaczonlch nr l4 lub namiocie rnagazynowym oznaczonym nr l0

exl6 01 99

]nne nierv.vmienione

w zalaczniku do dccvzii.

odpady

W

workach wielokrotnego uzytku

z tworzyw szttlcztlycIl z wyłą- typu ,,big-bag" lub inn.vch rvorkach
z tlvorzywa sztLlcznego lub pojemniczenieI-1-t odpadów pochodząkachi'kontenerach
ltrb w zbelolvanych
cych z pojazdórv rvycofanyclt

z eksploatacji

kostkach: na placach rv wyznaczon;,ch

miejscach oznaczonyclr nr
we\Ą

natrz hali produkcr_jne_j

8 i nr 9.
lł miejscu

l4 lub narlliocie magazynowym oznaczonym nr l0
oznaczoll)ch nr

rr zalaczniku do decyzii.

6

17 02 03

Tlvorzvrva sztuczne

W

workach ivielokrotnego

uzy,tku

t;,pu ..big-bag" lub innl,ch lvorkach
z tworzywa sztucznego lub pojemrlikachikontenerach lub lv zbelorł,anych
kostkach: na placach w wyznaczonyclr

miejscach oznaczonl,ch nr 8 i nr 9,
\\e\\natrz hali produkc;jncj ri llliejscu
ożl)aczon)ch rlr l4 Iub naIniocie tna-

gaz\/nowym oznaczonym

C)
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nr

l

0

Lp.

Kod odpadu

,7

19 1204

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposób magazynowania
odpadów
rt

Trł,orz),wa Sztuczne i guma

za laczn

W

il<

u do decr zI i.

workach wielokrotnego uźytku
Ępu ,,big-bag" lub innych workach
ztworzywa sźucznego lub pojemnikach/kontenerach lub w zbelowanych
kostkach: na placach w wyzraczonych

miejscach oznaczonych nr 8

i nr

gazynowym oznaczonyrn

nr

9,

węwnątrz hali produkcyjnej w miejscu
oznaczortych rrr 14 lub namiocie ma-

8

20

0l

39

w załączniku do decyzii.

l0

W workach wielokrotnego uzytku
typu ,,big-bag" lub innych workach
ztworzywa szfucmego lub pojemnikach/kontęnęrach lub w zbelowanych
kostkach: na placach w wynnczonych

Tworzwra szt]Jczne

miejscach oznaczonych nr 8

i nr

gazynowym omaczorlym

ff

9,

wewnątrz hali produkcyjnej w miejscu
oznaczonych nr 14 lub namiocie ma-

w załacnliląl do decvzii.

l

10

ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU PRZETWORZENIA
Minęra]nę oleje hydrauliczne W pojemniku, umieszczanym w wyniezawierające związków chlo- dzielonym i oznaczonym nr 13 miejrowcoorganicznych
scu zamykanej hali produkcyjnej,
wskazanym w załącznku do decyzji

13 01 10*

(ww, miejsce magazł.nowania posiada
zadaszenie, podłoze o nawierzchni
utwardzonej i szczellej).

2

l3 02

08*

Innę oleje silnikor.ve, przekła- W pojemniku, umieszczanym w wydzielonvm i oznaczonym nr l3 miejscu zamykanej hali produkc.vjnej,
wskazanym lv załączniku do decyzji

dniowe i smarowe

(ww. miejsce magazynowania posiada
zadaszenie, podłoźeo narvierzchni
utrł ardzonej i szczcIne.j ).

j

15 02 02*

Sorbenty, materia\ tiltracl,jne

In filt1,1 olejorre
w innl,ch grupach),
(rł, tl

llieujete
tkanin1"

do wycierania (szmaty. ścierki)
i ubrallia ochrotllle zaniecz.r sz-

czone substancjami niebezpiecz-

nyrni

10 16
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W pojemniku. lv sposób

uniemozli-

rviający, ,,vl,dostanie się odpadów poza
opakor.vanie. umieszczanvm
w!,dzielonym i oznaczon1,l-1l nr l3 miej-

w

zam_vkanej hali produkcl,ine j.
rvskazanytn l," załączniku do dec1,,zji
(l,vw. rniejsce inagaz},no\\,ania posiada
zadaszenie. podłoże o narvierzchni
trtrvardzonej i szczelnei),

scu

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

4

15 02 03
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Nie podlegają magazynowaniu
na terenie zakładu.

W r,vorkach wielokrotnego uźytku typL

,,big-bag" lub innych workach

rzywa sztucznego lub

kach/kontenerach,

z

two,

pojemni
umieszczanyc}

i oznaczonym nr 1l
miejscu, zamykanej hali produkcyjnej

wwi,dzielonym
wskazanej

w

załączniku do decyzj

(wrv. miejsce magazynowania posiadt

zadaszenie, podłoze o nawierzchn
9

l9

12 12

Inne odpady, (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z me-

chanicznej obróbki

inne niz wyn-rienione w

odpadów

l9 l2 l

1

ut."vardzonei i szczelnei).

W rvorkach wielokrotnego Lrżytku typu

,,big-bag" lub innych workach

rzywa sztucznego lub
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3.5.

Dodatkowe wartlnki przetwarzania odpadólv:
prac 7,wiązanych z odz,vskiem odpadóiv sprawną technicznie instala-

3.5.1. wykorzy,stywać do

3.5.2.
3.5,3.
3.5.4.
3.5.5.

]1 1ó

cję,

utrzymyi,vać instalację w dobr1,,rn stanie technicznym, poddai,vać biezącej i okresowej
kontroli. przeglądorn,
obslr_rgę instalac_ji porł,ierzać przeszkolol1\,lTl pracownikom lł, tvtn zakresie .
systematvcznie kontrolow,ać stan techniczny pojemnikólv uzywany,ch do nragazynowania odpaclorł,irł,raziekonieczności na bieząco je naprar.viać lLlb rvl,rnieniać,
odpad,v llagazynować r,v sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. lv sposób
nieuciązlir.vy dla otoczenia, unielnozliwiając;,, zaniecz\szczenie środorviska oraz niestr.varzający negat},wne_qo oddziaływ,ania na zdror.vie lub zycie ludzi.
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3.5.6. odpady magazynować w sposób uporządkowany, w ilościachodpowiednich do wykorzystyłvanej powierzchni magazynowej, z zabezpleczeniem przed ich rozproszeniem,

3.5.7. miejsca magazynowania odpadów utrzymywac w należytej czystości i porządku,
3.5.8. nie dopuszcza się dowozu odpadów do miejsca przetwarzania i wlłvozu odpadów
z miejsca przetwarzania w godzinach nocnych,

3.5.9. zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środkiochrony osobistej osobom

zatrudnionym przy przętw atzaniu odpadów,
3.5.10. odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom,
3.5.11. po zakończęniu działalnościzwięanej z przetwarzaniem odpadów w Morzeszczynie
(dz. nr 85/7, obręb Motzeszczyn) teren uporządkować i oczyścicz pozostałościodpadów, w sposób zgodny zprzepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

4. Zastrzegam, że naruszenie przePisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
w zakresie działalnościobjętej zezwoleniem lub działanię niezgodne z wydanym zęrwoleniem spowoduj e cofnięcie niniej szego zezwolenia.

5. Ustalam termin ważnościniniejszej decyzji zezwalającel na zbieranie i przetwarzanię odpadów do dnia26 czerwca 2028 roku.

UZASADNIENIE
Pani Kamila Wierzchowska działająca pod firmą: Bioentech - Tworzywa Sztl:cznę Kamila
Wierzchowska z głównym miejscem wykonywania działalnościw Tczewie, ul. 30 Stycznia 34,
83-110 Tczew, wystąpiła z wnioskiem z dnia 4 grudnia 20|7 r. do Starosty Tczewskiego
(wpływ dnia: 6 grudnia 2017 r.) o wydanie zęzwolenia na zbieranie i przetwarzanię odpadów
w Morzeszczynie (dz. nr 85/7, obręb Morzeszczyn). Starosta Tczewski pismem
nrWR.6233,25.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków
wniosku. W dniu 5 stycznia 2018 r. wnioskodawczyni zwrociła się z wnioskiem o przedłużenie
terminu do 17 sĘcznia 2018 r. celem ńożęnia stosownych informacji. Starosta Tczewski przychylił się wniosku strony, jednocześnie poinformował ją o skutkach nieprzedłożenia uzupełnienia, wynikającęgo z arź. 64 § 2 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Dnia 17 stycznia 2018 r. i 1 lutego 20 1 8 r. wpłynęłypisma p. Kamili Wierzchowskiej uzupełniające wniosek w zakresie miejsca załadunku odpadów, miejsc i sposobów czasowego magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania, ptzetwatzania i powstających
w wyniku przetwarzania, instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sźucznych, rocznych
ilościi rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania. Starosta Tczewski wystąpił
do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przeprowadzenie na terenie działki nr 8517, obręb Morzeszczyn, w Morzeszczynie, kontroli instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, obiektu budowlanego lub jego części,w których
ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych
wprzepisach ochrony Środowiska (znak pisma: WR.6233.25.2017 z dnia 5 lutego 2018 r.).
Do czasu wydania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Gdańsku postanowienia w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach
ochrony środowiskaprzez instalację do przetwarzania odpadów, zlokalizowaną na dzińce
nr 8517 w Morzeszczynie, należącą do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,ASPOL"
Sp. z o,o., Starosta Tczełvski zawiesił powyższe postępowanię adrninistracyjne (postanowienie
znak: WR.6ż33.25.2017 zdnia 5 lutego 20l8 r.). Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku po przeprowadzeniur kontroli przy udziale przedstawiciela Starosty
Tczewskiego postanowieniem nr WI.704l .1.7.2018,AZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. pozytywnie
odniósł się do instalacji do przetwarzania odpadów. Zawieszone postępowanie zostało podjęte
przez Starostę Tczewskiego postanowięniem nr WR.6233 .25.2017 z dnia 10 maja 2018 r., gdyż
ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszęnie. Zgodnie z art.36 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Tczewski zawiadomił strony o przesunięciu tenninu
załńwienia sprawy dotyczącej wydania zęzwolenia na zbięranie i przetwarzanie odpadów oraz
podał przyczyny przesunięcia terminu rozpatrzenia sprawy. Strona pismem z dnia 4 czerwca
l2l
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2018 r. złożyławyjaśnienia do wniosku o wydanie zęzwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w którym m.in, podała, że dla tęrenu objętego działalnościąw zakresie zbierania i ptzetwarzania odpadów obowiązuje pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Tczewskiego
nr WR.6233l3lsl10 z dnia 9 marca 2010 r. ważnę do dnia 9 marca2020 r. na wprowadzanie wód

opadowych i roźopowych ujętych w system kanalizacyjny do rzeki Beka I po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Odpady zbieranę i przetlNarzane, dla których miejsca czasowego przechowyłvania wznaczono poza halą produkcyjną, będąmagazynowane w szczelnych workach wielokrotnego użytku ,,big-bag", kontenerach, zbelowanych kostkach (na palecie przykrytej plandeką). Przedstawiony sposób magazynowania odpadów nię powinien naruszać zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, jak równiez wpĘnąć na ilośćoraz jakośćwód czystych oruz
wód brudnych powstających na tym terenie . W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia jakościwód poziemnych i powierzchniowych na omawianym terenie. Nie zachodzi równięż niębęzpieczeństwo nieosiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części
wodzawartych w,.Planie gospodarowania wodamiw obszarzę dorzecza WisĘ". Wnioskodawczyni wniosła o zmianę technologii oczyszczania wód zużytych w procesie technologicznym
poprzęz zwiększenie efektywności procesu koagulacji uzyskując znaczny efekt oczyszczenia
w takim stopniu, że nię będzie zachodziła potrzeba ich okresowej wymiany. W przedmiotowej
instalacji woda krązyc będzie w obiegu zamkniętym, zatem instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Wprowadzona z,rntana nie będzie wiązac się z powstawaniem nowych odpadów. Powstałe w procesie koagulacji osady w dalszym ciągu będą stanowiły
odpad o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody, które następnie przekazlrvane będą
uprawnionemu podmiotowi do ich właściwegozagospodarowania. Przewiduje się, ze nastąpi
zwiększenie ilościtego odpadu przewtdzianego do wytworzenia w ciągu roku z 50 Mg
do 52 Mg. Dołączenie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego do wniosku
o wydanie zezwolęnia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wynikającę z art.388 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z ż0I7 r. poz. 1566, z p6źn. zm.), dotyczy
sytuacji kiedy wymóg taki faktycznie powstaje. W omawianym przypadku, w związku z btakiem powstawania ścieków przemysłowych w instalacji do przetwarzania odpadów, organ
ochrony środowiska nie ma podstaw do żądania przedłozenia takich dokumentów. Pani Kamila
Wierzchowska oświadczyła,że odpady z grupy 16 01, tj. 16 01 19, 16 01 22 i 16 01 99 przewidzianę do zbięrania i przetwarzania będą odnosiły się wyłącznie do odpadów z tworzyw sztucznych, jak równiez, żę nie będą one pochodziĘ zpojazdów wycofanych z eksploatacji.
Starosta Tczewski zawiadomił strony o zakończęniu postępowania dowodowego, mozliwościzapoznania się z całą dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem przedmiotowej decyzji, a także o zastosowaniu art.36 § 1 ustawy - Kodęks postępowania administracyjnego przesuwając termin załatwienia sprawy do 29 czerwca 2018 r. (dwa pisma znak:
WR.6233.25.2017 z dnia7 czerwca 2018 r.). W dniu 2l czerwca 2018 r. wpłynęłado Starostwa
Powiatowego w Tczewie pisemna informacja Wnioskodawczyni na temat procesów odzysku R3
i RlZ, które będą zachodzic w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Zgodnie z ww. pismem procęsęm głównym zachodzącym w instalacji będzie proces odzysku R3,
natomiast maksymalnałączna ilośćodpadów przetwarzanych w instalacji z liniami do granulacji i aglomeracji tworzyw sztucznych w procesach odzysku R3 oraz R12 powinna wynieść
nie więcej niZ 18 000 Mg/rok. Pani Kamila Wierzchowska wyjaśniła,że w procesie odzysku
R12 może zostać przetworzonych do 4 500 Mg/rok odpadów, co jest spójne z ilościąodpadów
powstającyclr w procesie technologicznego przetwarzania. W przypadku kiedy w danym roku
nie będzie procesu odzysku Rl2, wówczas roczna ilośćwy.tworzonych technologicznie odpadów w procesie odzyskr_r R3 może wynieśćdo 4 500 Mg.
Strona przewiduje wykorzystywać w przedmiotowej instalacji przetwarzania następujące
rodzaje odpadów:
1) 0ż 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) - 1 8 000 Mg/rok;
ż) 07 0ż 13 - odpady tworzyw sztucznych - l8 000 Mg/rok;
3) 12 01 05 - odpady ztoczęniaiwygładzaniatworzy sztucznych- 18 000 Mg/rok;
4) 15 0i 02 - opakowania ztworzyw sztucznych - 18 000 Mg/rok;
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5) exl6 0l

19 - tworzywa sztuczne z wyłączeniem odpadów pochodzących z pojazdow
wycofanych z eksploatacji - l8 000 Mg/rok;
6) exl6 01 22 -innę niewymienione elementy ztworzyw sztucznychzvlyłączeniem odpadów pochodzącychzpojazdow wycofanych z eksploatacji - l8 000 Mg/rok;
7) ex16 01 99 - inne niewymienione odpady ztworzyw sztucznychzwyłączeniem odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji - 18 000 Mg/rok;
8) 17 0203 -tworzywa sztucznę - l8 000 Mg/rok;
9) 19 12 04 - tworzlłva sńucznę i guma - l8 000 Mg/rok;
l0) 20 01 39 - tworzywa sztlsczne - l8 000 Mg/rok.
Maksynalna roczna wydajnośćdla tej instalacji wynosió będzie 18 000 Mg/rok, W sytuacji,
jeślina linię technologiczne wprowadzona zostanie maksymalna ilośćodpadów jednego rodzaju, wówczas nie trafią na nie pozostałe rodzaje lub w przypadku, jeżeli do procesu zostanie skierowana większa ilośćjednego rodzaju odpadu, wówczas. do przerobu trafi proporcjonalnie
mniejsza ilośćinnego rodzaju.
W wyniku odzysku odpadów tworzyw sztlcznych w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztńcania), w przedmiotowej instalacji produktem końcowym będzie
gotowy produkt w postaci regranulatu/aglomeratu tworzywa sńucznego stosowanego jako surowiec spełniający wymagania norm jakościowych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia
ż0l2 r. o odpadach określonerodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania
do konkretnych celów oraz wymagania określonew przepisach i w normach mających
zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków
dlażycia, zdrowia lub środowiska;
2) wymagania określoneprzęzprzępisy Unii Europejskiej.
Obecnie brak jest jednak przepisów prawa UE stanowiących o utracie statusu odpadów odnoszących się do odpadów tworzyw sztucznych. Po stronie przetwarzającego odpady tworzyw
sztucznych spoczywa wymóg udowodnienia, że ww. odpady zostały przetworzone do postaci
produktu, tj., że dany surowiec wtórny powstały z odpadów stanowi produkt spełniający określone normy jakościowe jak dla surowca pierwotnego, a więc nie będzie podlegał jtrż dalszym
procesom przetwarzania do postaci w jakiej ostatecznie zostanie wykorzystany do produkcji
wyrobu finalnego. Podmiot prowadzący recykling odpadu, wprowadzając na rynek to, co było
odpadem, w charakterze produktu, będzie musiał potwierdzić badaniami, że spełnia on normy
jakościowe dla regranulatu/aglomeratu z tworzywa sztucznego przewidziane dla produktów
danego rodzaju (czyli jak dla surowca pierwotnego), np. poddając go ocenie zgodności w sposób okreŚlony w przepisach o systemie oceny zgodności. System kontroli wyrobów obejmuje
m.in. kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.
Oceny takiej można dokonań w wyspecjalizowanych laboratoriach akredytowanych. Gotowy
produkt magazynowany będzie oddzielnie od odpadów w Wznaczonym miejscu hali produkcyj nej, niepr zeznaczonym d o magazynowania odpadów.
Powyższa nieruchomośćobjęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwięrdzonym Uchwałą Nr VII/46lż007 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 13 czętwca2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planrr zagospodarowania przestrzennego wsi Morzeszczyn
ijednostką urbanistyczną oznaczoną syrnbolem A 17P ,,Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów". Zamięrzenie p. Kamili Wierzchowskiej polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie dzińki nr 85/7, obręb Morzeszczyn nie jest sprzęcznę
Zprzęznaczeniem tej nieruchomoŚci w planie miejscowym wsi Morzeszazyn. Dla przedsięwzięcia, jakim jest instalacja przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, została wydana przez
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(nr IN. OO S .6220 .D .3 .20 1 7. MS z dnia 26 pażdziemika 20 17 r.).
Zgodnie z art, 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z ż0l8 r,
poz.99ż) prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów \Ą/ymaga uzyskania zęzwo|enia. Określonewe wniosku miejsce zbierania i przetwarzania odpadów nie znajduje się na teręnie zamkniętym, przedstawione zbieranie i przetwarzanie odpadow nie jest zaliczane do przedsięwzięó mogących zav,tszę znacząao oddziĄwać na środowisko, a instalacja
nie jest wskazana jako regionalna instalacja do przetwatzania odpadów komunalnych. Kierując
się zapisem aft.4l ust.2 i ust.3 pkt 2,w związkuzart.41 ust.6 wymienionej wyżej ustawy
na|eży stwierdzić, ze właściwymorganem do wydania zęzwolenią na zbięranie i ptzetwarzanie
odpadów, w związkuz miejscem i przedsięwzięciem prowadzeniazbieraniai odzysku odpadów
w Morzeszczynie (dz. nr 8517, obręb Morzeszczyn) jest Starosta Tczewski.
Przęz zbięranie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów przed ich transportem

w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej
zmiany charaktęru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowę magazynowanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Ptzez przetwarzanię rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie (art. 3 ust. 1 pl<t 2l ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach). Wnioskodawczyni przewiduje prowadzić odzysk odpadów,
zgodnie z załącznikiem nr l do ustawy o odpadach, w ramach następujących procesów:
a) proces odzysku R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowanę
jako rozpuszcza|niki (w Ęm kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) zachodzący w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych;
b) proces odzysku Rl2 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji Rl -Rl l - zachodzący w instalacji do przetwarzania odpadów twotzyw sztucznych;
c) proces odzysku R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające proces odzysku R3 i proces
odzysku Rl2.
Przedprzetwatzaniem odpadów zachodzi proces odzysku R13 polegający nama3azynowaniu odpadów przewidzianych do przetwatzania w procesach odzysku R3 i R12.
Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sńucznych, składającej się z dwóch linii produkcyjnych - linii do produkcji aglomeratu
oraz linii do produkcji regranulatu. Najpierw odpady będą kierowane na taśmociąg, gdzie przeszkoleni pracownicy będą ręcznie segregować i przygotowywać wsad, który następnie trafi
do młyna/kruszarki. W zależnościod stopnia zabrudzęnia, odpady poddawane będą doczyszczeniu w wannach flotacyjnych lub bezpośrednio będą kierowane na linię do produkcji regranulatu lub aglomeratu. Sterowanie i regulacja procesem technologicznym odbywaó się będzie automatycznie. W wyniku przetwarzania odpadowych tworz}"w sztucznych w procesie odzysku
R3 powstaną następujące produkty końcowe: regranulat bądź aglomerat. Powstające z odpadów
tworzyw sztucznych, w szczególnym procesie odzysku zwanym recyklingiem, regranulat
i aglomerat, nie będąjuż odpadami, lecz gotowymi produktami.
Zbięranie i przetwarzanie odpadów odblłvać się będzie na nieruchomości w Morzeszczynie,
(dz. nr 85/7, obręb Morzeszczyn), do której wnioskodawca posiada tytuł prawny w formie
dzierżawy,
Pani Kamila Wierzchowska działająca pod firmą: Bioentech - Tworzywa Sztuczne Kamila
Wierzchowska nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
gdyżprzewiduje w związku z eksploatacją instalacji wytworzyć ponizej 1 Mg/rok odpadów
niebezpiecznych oraz ponizej 5 000 Mglrok odpadów innych nizniebezpięcznę.
W niniejszej decyzji zostały ustalone dodatkowe warunki zbieraniai przetwarzania odpadów.
Zgodnie z art. 16 ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach gospodarkę odpadami należy prowadzic w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności
gospodarka odpadami nie moze:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
ż) powodować uciążliwościprzezhałas lub zapach;
do miejsc przetwarzania odpadów,
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skutkórv dla terenór,v wie.iskich lLlb miejsc o szczególnvm
kulturowym i prz.vrodniczym.
Przepis ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z2017 r.poz.lż5].z 201B r. poz.149.poz.650)wbrzmieniu:
.Jrt.]01 §l Organ ttclministrctc.fi publicznej zttłatwiasprl\|ę przez wl,,tltlnie decvzli, chybcl
ze przepisv kotleksu stanowic1 inacze.j. §2 Decvzie rozslrzy,gctlc1 co do jej istotl,w calościlttb
w częŚci albo w innych sposób ktlńczq spraw*( w danei instanc.ji." nakazuje rozstrzygnąć sprawę
co do jej istoti,w formie decyzji. Wniosek p. Kamili Wierzchowskiej o wydanie zezwolenia
na zbieranie i przet**arzanie odpadów. lv oparciu o przepisy pra\,va materialnego. tj. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, spełnia przesłanki do wydania przedmiotow,ej decyzji.
Biorąc powyzsze pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.
pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługtrje stronie praw-o lvniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwołarvczego w Gdańsku. ul. Podwale Przedmiejskie 30 za moim pośrednictwem lv terminie l4 dni
od datyjej doręczenia.
W trakcie bie_9u tenninr-t do rvniesienia odwołania strona możę zrzec się prarva do wniesienia od.,vołav\,},\.voł),\,\ać niekorzystny,ch

znaczeniu.

vv tyrn

nia wobec organu administracji pLrblicznej, który r,vydał decyzję. Z dniem dclręczenia organolvi administracji pLrblicznej ośr,viadczenia o zrzeczęntvt się pralva do wniesienia odwołania przęz ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. l27a § l i 2 K.p.a.).
Posiadacz odpadór,v winien prowadzić ilościowąi jakościową ewidencję odpadórv zgodnie z oborviązując1,,rni przepisami Llstawy o odpadach. Ewidencję.odpadów należy prowadzić zgodnie ze wzorami
dokumentów zalvartych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 grLrdnia 2014 r. lv sprar,vie
wzorów dokr,rmęntów stosowanych na potrzeb1, ewidencji odpadów (Dz, U. z2015 r. poz. l973).
Posiadacz odpadów winien sporządzac i przekazywać Marszałkorvi Województr,va Pomorskiego
roczne sprawozdanie o w,vtr.varzanych odpadach io gospodarorvaniu odpadami, w tenninie do 15 rnarca
za poprzedni rok kalendarzow1,,
Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciĘ status
odpadów, atakże magazynowania przedmiotu lub substancji, które rrtraciĘ status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.
Potlt,ierd:a się dokołlttłlie :apłat.1,* opłaty skarbol,-ej za ze:vrolenie na:bierunie i pr:etwar:anie oclpaclów,
yy Tc:elyie nr J7 1 2]0l 212 l 1 l ] 00]002250976
w tlni,u 5 grlLclnia 20l7 r.. ntt rac,hunek
1.1. kyocie 616,0a zł (słoltnie: sześć
na podstalrie c:. III ust 13c lit.c :ałtlc:nika
do uslttll,y : dnitt ]6 listtlpadtl 2,o,F,y
(Dz. U. z 20l6 r. poz.1827, z późn.,.{S'
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Otrzymuja:
l. pani karnila wierzchorvska
Bioentech Trvorzvu,a sztuczne karnila wierzcholi,ska
ul. 30 Stycznia 34, 83-i l 0 Tczeu,

2,

Aclres do korespondencj i:
r-rl. Paderervskiego 20All, 83-110 Tczer.v

Przedsiębiorstwo PlodLrkcvjno-Handlowe ..ASPOL" Sp. z o.o.

ul. Kocier.vska l8. 83-1j2 Nlorzeszczyn

Do rviadonlości:
1. Wójt Gminy, Morzeszczvrr
2. Marszałek Wojer,i,ództ,,r,a Ponlorskiego
3, Ponlorski Wojenódzki lnspektor Och1,onr, Środorviska lv Grlańskr_r

4.
l6

WR-a/a.
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Załącznik do decyzji StarosĘ Tczewskiego nr WR.6233.25.2017 z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zerv,o|enie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki nr 8517, obręb
Morzeszczyn - miejsca magazynowania odpadów
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ŹrócJło; wniosek Bioentech. -, Ttu-orzvwa Sztuczne Kamila Wierzchowska
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