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i. DECYZJA

Dzialal4c na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.22020 r., poz.256 zpo2n. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Atol Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D,
35-082 Rzeszow o zmianq zezwolenia na zbieranie odpadow, udzielonego decylq
Prezydenta Miasta Rzeszowa 2dnia25.07.2013r. znak:SR-1V.6233.22.2013 zmienionego
decy4q Marszafka Wojew6dztwa Podkarpackiego znak: 0S-111.7244.1.2.2019.MK
zdnia 30.01 .2O20r..

orzekam

l. Zmieniam decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa znak:SR-1V.6233.22.2013
2dnia25.07.2013r., udzielajqcq dla Atol Sp. zo.o. ul.Zawiszy Czarnego 26D,
35-082 Rzesz6w, zezwolenta na zbieranie odpad6w, zmienionq decyzjq
Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 30.01 .2020r., znak:
OS -lll.7 244 "1 .2.2019: MK, w nastgpujqcy sposob :

1. W punkcie ll podpunkt2litera b) otrzymuje nowe brzmienie:

b) rodzaje i masy odpad6w przewidzianych do zbierania orazmaksymalna
masa poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w i maksymalna Nqczna masa
wszystkich rodzaj6w odpad6w, kt5re mogq by6 magazynowane w tym
samym czasie oraz kt6re mogq by6 maga.zynowane w okresie roku
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Lp. Kod
odpadu

Rodzaj
odpadu

Maksymalna masa
poszczegolnych

rodzaj6w odpad6w,
kt6re mogq by6
magazynowane

w tym samym czasie
Mq

Maksymalna masa
poszczegolnych rodzaj6w
odpad6w, kt6re mogq by6
magazynowane w okresie

roku

1 03 03 08

Odpady sortowania papieru
itektury pzeznaczonedo
recyklingu

50,00 2000,00

2 15 01 01 Opakowania z papieru itektury 150,00 15000.00

3. 15 01 02
Opakowania zlworzyw
sztucznych 45,00 3000,00

4 15 01 03 Opakowania z drewna
1,00 100,00

5. 15 01 04' Opakowania z metali 5,00 100,00

6 15 01 05 Opakowania wielomaterialowe
5,00 100,00



7. 16 06 04
Baterie alkaliczne z
wylqczeniem 16 06 03 1,00 5,00

8. 16 06 05
Inne baterie i akumulatory

5,00 10,00

I 17 04 05
Zelazo i stal

5,00 100,00

10 17 04 07".
Mieszaniny metali

5,00 100,00

11. 19 12 01
Papier i tektura

150,00 15000.00

12. 20 01 01
Papier itektura

50,00 3000,00

- maksymalna lqczna ffasa wszystkich rodzaj6w odpad6w, kt6re mogq by6
magazynowane w tym samym ezasie wynosi: 247,60 Mg,

- maksymalna lqczna masa wszystkich rodzaj6w odpad6w, kt6re mogq by6
magazynowane w okresie roku wynosi: 38515,00 Mg,

ll. Pozostale zapisy decyzji pozostajq bezzmian.

Uzasadnienie
Atol Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D, 35-082 Rzesz6w, wystqpila

z wnioskiem o zmiang zezwolenia na zbieranie odpad6w udzieloneg o decylq
Prezydenta Miasta Rzeszowa znak:SR-1V.6233.22.2013 z dnia 25.07.2013r.,
zmienione_go {ecyzjq Marszalka Wojewo_dztwa Podkarpacki_ego z dnia _3_O0t1 .2O20 r.,

znak: OS-111.7244.1.2.2019.MK. Wnioskowana zmiana dotyczyla zwigkszenia rocznej
maksymalnej masy magazynowanych odpad6w o kodzie 03 03 08 oraz maksymalnej
masy odpad6w o kodzie 15 01 02 magazynowanych w tym samym czasie, przy
zalo2eniu, ze maksymalna lqczna masa wszystkich rodzaj6w odpad6w, ktore mogE
byc magazynowane w tym samym czabie nie zmieni siq. Zmianie nie ulegnie r6wniez
najwigksza masa odpad6w, ktora moze by6 magazynowana w tym samym czasie
w danym miejscu magazynowania, tak wiqc nie zmieni sig r6wnie2 wysokoS6
zabezpieczenia roszczen ustanowiona postanowieniem Marszalka Wojew6dztwa
Podkarpackiego z dnia 18.1O.2019 r.

Zgodnie z art. 155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego, decyla ostateczna, na mocy ktorejstrona nabyta prawo, moZe by6
w kazdym czasie za zgodq strony zmieniona przgz organ administracji publicznej,
kt6ry jq wydal, jezeli pzepisy szczeg6lne nie sprzeciwiajE sie zmianie takiej decyzji
iprzemawiazatym interes spoleczny lub sluszny interes strony.

W zwiqzku z powy2szym otaz biorqc pod uwage sluszny interes strony
orzeczono jak w sentencji.

Stosowna informacja o pzedmiotowejdecyzjiznajduje siq w publicznie dostqpnym
v,rykazie o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku ijego ochronie. . , ".

Zgodnie z art. 10 S 1 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, organ zapewnil stronie czynny udzial w kazdym stadium
postgpowania, a przed wydaniem decyli umoZliwil wypowiedzenie sie co do
zabranych material6w.
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Pouczenie
1. Na niniejszqdecylq sluzy Strcinie prawo wniesienia odwolania do Ministra Klimatu

i Srodowiska ul. Wawelska 52154, OO-922 Warszawa za po6rednictwem Marszalka
Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji. Odwolanie nale2y skfada6 w dwoch egzemplazach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoNania Strona moze zrzec siq prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia Marszalkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania
decyla staje sig ostateczna iprawomocna.

3. W przypadku naroszenia przez wytworcg odpad6w przepisow dotyczqcych
ochrony Srodowiska lub nieprzestrze
decyzji podjgte zostanq wobec.

Uiszczono oplatq skarbowq w wysokoSci: 10,0
na rachunek Uzqdu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
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Otrzymujq:
1. Atol Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D, 35-082 Rzesz6w
2. Na
Do wiadomo6ci:
1. Podkarpacki wojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w Rzeszowie
2. Prezydent Miasta Rzeszowa
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