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21. t5 02 03 Sorbenty, materialy filhacyjne, tkaniny do wyeierania (np. szmaty, $cierki) i ubrn-
nia ochronne inne ni2 wvmienione w 15 02 0Z

22. 76 02 lr* Zuryleurzqdzeniazawieraiqcefreony,HCFC"I{FC
23. t6 02 t3* zuLyte urz4dzenia zawieraj4ce niebezpieczne elementy (') inne ni2 wymionione w

16 02 09 do 16 02 12

24. 16 02 14 ZuLrytevzqdzeniainneniZwymienione w 1602 09 do 16 02 l3
25. 16 02 t5* Niebezpieczne elementy lub ozE6ci skladowe usunigte z zuLvVah urzadza(t
26. 16 02 t6 Elementy usunigte z zuffichurzqdzefl inne niz wymienione w r 6 02 l5
27. 19 0t 02 Zlom Zelanry usunigty z popiol6w paleniskowych
28. 19 0t 12 Zuhle i popioly paleniskowe inne niZ wymienione w 19 01 l1
29. t9 0I 19 Piaski ze z16Z fluidalnvch
30. t9 0r 99 Inne niewymienione odpady
31" 19 02 03 WstEpnie przemieszane odpady skladaj4ce sig wylqcznie z odpad6w innych ni2

niebezpieczne
32. 19 04 0l Zeszklone odpady
JJ. 19 04 04 e&kle odpady z proces6w zeszkliwiania
34. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakci e odpad6w komunalnych i podobnvch
35. 19 05 02 Nieprzekompostowane frakci e odpad6w pochodzeni a zwierzpcego i roSlinneso
36. 19 05 03 Kompost nieodpowiadajqcy vr,ymaganiom (nienadai acy sie do wykorzystania)
37. 19 0s 99 Inne niewyrlienione odpady
38. 19 08 0r Skratki
39. 19 08 02 Zaw arto 36 p iaskownik6w
40. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osadv $ciekowe
4t. l9 09 01 Odpady stale ze wstepnei filtracii i skratki
42. 19 09 02 Osady z klarowania wody
43 19 09 03 Osady z dekarbonizacii wodj,
44. 19 09 04 ZlQlt wggiel aktywny
45. 19 09 05 Nasycone lub zuLryte 2ywice .j onowymienne
46. 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracii wymiennik6w ionitowych
47. 19 09 99 Inne niewymienione odpady
48. 19 10 01 Odpady Zelaza i stali
49. t9 t0 02 Odpady metali nie2elaznych
50. 19 12 01 Papier i tektura
51. t9 12 02 Metale Zelazne

52. 191203 Metale nieLelazrrc

53. 19 t2 04 Tworzywa sztuczne i guma

54. 19 t2 05 Szklo
55. L91207 Drewno inne ni2 wvmienione w 19 12 06
56. t9 L2 08 Tekstvlia
57. t91209 Mineraly (np. piasek, kamienie)
58. 19 t2 t2 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr6bki

odpad6w inne niZ wymienione w 19 12 11

59. 19 13 02 Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi inne ni2 wymienione w 19 13 0l
60. t9 13 04 Szlamy zoczyszczania gleby i ziemi inne ni2 wymienione w 19 13 03
61. 20 0t 0l Papier i tektura
62. 20 0t 02 Szklo
63. 20 0l 08 Odpady kuchenne ulegai4ce biodegradacji
64. 20 01 10 Odzie?
65. 20 01 tl Tekstylia
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4.2. Pan Ktzysztof Goryriski, przedsigbiorca prowadz4cy dzialalnoSC gospodarezq
pod nazw4 GOMETAL, z siedzibq przy ul" Szosa do Lipian 20, 74-320 Barlinek, jest
obowi4Tany dostarczyd odpady wymienione w punkcie I podpunkt 1 do miejsca ich odzysku.
Odpady te przekaz.ywane majq by6 bezpoSrednio (bez nnagazynowania) podmiotom ktdre
uzyskaly zezwolenre wlaSciwego organu na prowadzenie dzialalnoSci w zakesie
gospodarowania tymi odpadami (odzysk i unieszkodliwianie odpad6w, w tym r6wnie2 nadz6r
nad takimi dziataniarri oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpad6w).

4.3. DzialalnoSi w zakresie transportu odpad6w nie moae negatywnie oddzialywad
na Srodowisko. Pan Krzysztof Goryriski, przedsigbiorca prowadzqcy dziaNalnoSi gospoduczq
pod nazwq GOMETAL, z siedzibq przy ul. Szosa do Lipian 2A, 74-320 Barlinek,
zobowiqzanyjest nadzorowa6 wlaSciwy zalad'.rnek odpad6w, atakLe kontrolowad szczelno$d
poj emnik6 w, zabezpieczenie pasami itp.

il. Us ta I a m terminwaZnodcininiejszej decyzjidodnia 13czerwca2022roku.

IIII. Zob ow i 4.ztuj p PanaKrzysztofaGoryriskiego,przedsiEbiorcqprowadz4cego
dzialalno66 gospodarczQ. pod nazwq GOMETAL, z siedzibq.Wzy ul" Szosa do tipian 20,
74-320 Barlinek do:
1. Zabezpieczenia zatrudnianych przez siebie pracownik6w, jak i os6b pracuj4cych
na zlecenie ww. przedsiEbiorcy przed szkodliwym dzialaniem czynnik6w szkodliwych
dla zdrowia w czasie rob6t zaladunkowych i rozladunkowych.

2, Prowadzenia iloSciowej i jako5ciowej ewideneji transportowanych odpad6w, zgodnie
z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 "04.2001 r. o iidpadach (Dz. IJ. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z p6tn. ztn.), poptzez prowadzenie kart przekazania odpad6w zgodnie z przyjptym
katalogiem odpad6w, z potwierdzeniem przejEcia odpadu.

3. Przechowywania dokument6w sporz4dzonych. na potrzeby ewidencji przez okres
5 lat oraz przedstawiania tych dokument6w na Zqdanie organ6w przeprowadzajqcych
kontrolg.

4. Przestrzegania wymagarl w zakresie dzialalnoSci objEtej zezwoleniem, wynikaj4cych
z ptzepis6w szczeg6lnych a nie okreSlonych w niniejszej decyzji (w tym przepis6w bhp
i ppoz).

IV. Z astr z e g a m, t ew przypadku naruszenia przez Pana Krzysztofa
Goryriskiego, przedsigbiorcg prowadzqcego dzialalnoS6 gospodnczqpod nazwq GOMETAL,
z siedzibqprzy ul. Szosa do Lipian 20,74-320 Barlinek, przepis6w ustawy o odpadach lub
dzialania niezgodnego z warunkami okreSlonymi w reiniejszej decyzji spowoduje jego
cofnigcie bez odszkodowania, jednoczeSnie nie powodujqc wygaSniEcia obowiqzku usunigcia
skutk6w prowadzonej dzialalnoSci na koszt posiadacza odpad6w.

V. U zn ai e PanaKrzysztofaGoryfskiego,przedsigbiorcgprowadz4cegodziaNalno66
gospodarczQ pod nazwqGOMETAL, z siedzib4_przy ul. Szosa do Lipian 20, 7 4-320 Barlinek
odpowiedzialnym za ewentualne straty i szkody wynikle z nieprawidlowego wykonywania
niniejszej decyzji.
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pouczenie

Starosta MySliborski informuje , i2 zgodnie z nt,7 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6*n,
zm.) na prowadzenie przez przedsigbiorc6w dzialalnoSci w zakresie odbierania odpaddw
komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci wymagane jest uzyskanie zezwolenia. W my$l art.
7 ust. 6 ww. ustawy organem wlaSciwym do wydania cytowanego zezwolenia jest w6jt,
burmistrz lub prezydent miasta wlaSciwy ze wzglgdu na miejsee Swiadezenia uslugi"

Od niniejszej decyzji sluZy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie, wniesione za poSrednictwem Starosty MySliborskiego w ci4gu czternastu dni
od dniajej dorEczenia.
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U Y1.#Tsztof 

Goryrlski, GOMETAL, ul. Szosa do Lipian 20,74-320 Barlinek lza itv rotnym po tw le rdze n le m

2. Aa.

Do wiadomoSci:
1. Marszalek Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin. i

2. Zachodniopomorski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Waty Chrobrego 4,i70-502 Szczecin.
3. Bunnistrz Barlinka, ul. Niepodleglo3ci 20, 74-320 Barlinek.

uiszczeno


