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Warszawa,

dnia

- 4 PAf

fff1$

Na podstawie:

arL' 104 ustawy z dnia 14 azewaa 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego
(Dz. U, z 2013 r., poz, 267),
art' 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2Q12 r. o odpadach (Dz. tJ. z 2e13 r., paz.
21),

w zwiqzkuz arl.,28 ust,2 pkt z, ust.3 pkt 2, ust. s i6

z

ustawy dnia
27 kwietnia 2Q01 r. oodpadach (Dz.lJ,zzo1o r. Nr 1gs, poz. 124g,zpo2n.zm.),
art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 ezerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U, z 2013 r,, poz. S9S),

S 3 ust, 1

rozporzqdzenia Ministra $rodowiska

z

dnia 27 wrzegnia Z0e1 r.
z ar1.. ZEO ust. 1 ustawv

w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 1 12, poz, 1206) w zwiqzku
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u.22e13 r., poz.21),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez PKP CARGO SERV/CE Sp. z o,o, z

siecjziba

w Warszawie przy ul. Grojeekiej 17', Nr REGON', OjE2241g1

ZEZWALAM

t.

PKP CARGO SERV/CE Sp,

z o. o, z

siedzibq

w Warszawie przy ul. Grojeckiej

17

na transport odpad6w.

II,.
1

OKRESLAM

Rodzaje odpad6w przewidzianych do transportu

1.1.

odpady inne ni2 niebezpieczne, ktoryoh listq zawiera zalqcznik Nr
czqS6 niniejszej decyzji;

1.2.

odpady niebezpieczne, ktorych listq zawiera zalqcznik Nr 2 stanowiqcy integralnq czg6c
niniejszej deeyzji,

f

stanowiqcy integralnq

2 Obszar prowadzonej dzialalno6eiw zakresie transportu odpad6w
Obszarem prowadzenia dziaialnoSoi
Rzeczypospol itej Polskiej.

w

zakresie transportu odpadow

jest teren

3. Spos6b i Srodki transportu odpad6w

3.1. Ustugi transportowe kolejowe realizowa6 wagonami towarowymi wlasnyrni lub
wydzierzawionymi, w sposob selektywny.

3.2.

Odpady transporlowa6 w nastgpujqcy spos6b:

1)

odpady oznaczone kodami: 01 01 02, 01 04 0g, 01 04 09, 01
01 04 81, 17 05 08 - luzem w wagonach wgglarkaeh,

04

12, 01 04 13.

2) odpady oznaczone kodem 01 04 07*, 10 o'1 oT , 17 os o7n - luzem
w wagonach wqglarkach dodatkowo uszczelnionych piankq poliuretanowq lub
przykryte plandekq (odpady pytiste) atbo siatkq;

3) odpady

oznaczone kodami: 17 01 01, 17 01 02,
w opakowaniach typu big-bag w wagonach wqglarkaeh;

4)

odpady oznaczone kodem 03 01 01

-

17 01 03 -

luzerm lub

luzem w wagonach wgglarkach, pr;zykryte

plandekq albo siatkq;

5)

odpady oznaczone kodami: 02 03 80, 02 04 80 - luzem w wagonach wqglarkach
przykryte plandekq lub siatkq albo wagonami platformami - odpady oznaczone korjem
02 03 80 w opakowaniach typu DPPL, a odpady oznaczone kodem 02 04 t]0
w opakowaniach typu big-bag;

6)

odpady oznaczone kodami: 10 01 01, '10 01 02,'10 01 03, 10 01 0S, 10 01
10 01 17 - luzem wwagonach speejalnych;

7)

odpady oznaczone kodem 10 01

15,

80 -

luzem

w

wagonach specjalnyc[r albo

82 -

luzem

w

wagonach specjalnych

albcr

05 -

luzem

w

wagonach wqglarkach

albcr

w cysternach;

8)

odpady oznaczone kodem 10 0'1
w wagonach wqglarkach;

9)

odpady oznaczone kodem 17 04
wagonami platformami;

10) odpady oznaczone kodem 03 01

05 -

luzem w wagonach wqglarkach

pr:zykryter

plandekq albo siatkq albo w wagonach krytych;

11) odpady oznaczone kodami: 10 01 04*, 10 01 13*, 10 01
specjalnych;

14. -

luzem w wag;onacir

'12) odpady oznaczone kodem 17 02 04* - luzem w wagonach wgglarkach dodiatl<owo
uszczelnionych piankq poliuretanowq lub przykryte plandekq albo w opakowaniacfr

typu DPPL wagonami platformami.
3.3. Odpady transportowa6 w spos6b nie powodujqcy zanieczyszezenia Srodowiska.

4.

Dodatkowe warunki prowadzenia dzialalno6ciw zakresie transportu odpad6w

4.1.

Odpady transporlowane

w

opakowaniach przyjmowa6

w

opakowaniach zamkniqtycir

i opisanych.

4.2.

Przed transpoftem sprawdzic szczelno66 opakowari zawierajqcych odpady.
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{i.

Gzas obowiqzywania zezwolenia

Niniejszq decyzjg wydaje siQ

na 1O lat od dnia, w ktorym stala siQ ostatec:zna.

Decyzia obowiqzuje jednak nie dluzej ni2 do czasu uplywu terminu do zlo2enia wniosku o wpis
cfo rejestru prowadzonego przez marszalka wojew6dztwa lub do dnia uzyskania wpisu do tego
rejestru, w przypadku gdy wpis nastqpil w terminie wcze6niejszym.

UZASADNIENIE
Wnioskiem, kt6ry wplynql w dniu 19 wrze6nia 2013 r., PKP CARGO SERV/CE Sp. z o.o.
z: siedzibq w Warszawie przy ul. Grojeckiej 17, wystqpila o wydanie zezwolenia na transport
crdpadow na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wdniu 23 stycznia 2013r. weszla wzycie ustawa zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Zlgodnie z arL 252 ww, ustawy stracila moc ustawa z dnia 21 kwietnia 2OO1 r. o oclpadach.
Zezwolenie na transport odpadow, stosownie do art. 233 ust. 2 i 3 obowiqzujqcej ustawy
ct odpadach, wydawane jest na podstawie ustawy o odpadach z 2OO1 r., do czasu utworzelnia
rejestru, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach 22012 r.
Stosownie do art. 28 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o odpadach z 2001 r.,
w zwiqzku z arl. 92 ust, 1 pkt 2 ustawy o samorzqdzie powiatowym, Prezydent m.st. Warszawy
j<;st organem wlaSciwym do wydania dec.vzji zezwalajqcej na transport odpad6w, ze wzglgdu na
miejsce siedziby transportujqcego odpady,

Wniosek z dnia 19 wrze6nia 2Q13 r. spelnil wymogi art. 28 ust. 4 ustawy z clnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Odpady przewidziane do transportu sklasyfikowane zostaly
zgodnie z $ 3 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska vrl sprawie katalogu odpadow.
Z przedlo2onych dokument6w wynika, ze Wnioskodawca:

bqdzie prowadzi6 dzialalnoSc zwiqzanq
Rzeczypospolitej Polskiej

-

z

kolejowym transpodem odpadow na terernie

;

posiada Srodki techniczne

i

organizacyjne

do lraleZytego

wykonywania dzialalno5ci

w zakresie transportu odpadow.

Zgodnie z art.,28 ust. 5
1,2, 4,6 ustawy z o odpadach z 2001 r., w zezwoleniu
okreSlono: rodz{e odpadow p
idzianych do transp$rtu, obszar prowadzenia dzialalnoSci,
spos6b i Srodki transportu odpad6w, czas obowiqzywani4 zezwolenia. Ze wzglqdu na specyfikg
ttansportowanych odpad6w, okreSlono dodatkowe warunki prowadzenia dzialalnoSci w zakre;sie
transportu odpad6w, w mySl aft.. 28 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy4.

Transport odpad6w nale2y realizowa6 zgodnie 4 ustawq z dnia 28 marca 200i] r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z po2n. zm.) oraz ustawq z dnia

31 marca 2004 t.

o

przewozie kolejq towarow niebezpiecznych

poz. 962 z p62n. zm.).
os-l
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(Dz. U. Nr

97,

NaleZy prowadzic ewidencjq transportowanych odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami. Stosownie do tresci art. 236 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 r.,
do ewidencji
odpadow, do dnia 3'1 grudnia 2014 r,, stosuje sig pzepisy dotyehczasowe. po tym terminie
ewidencjq odpadow nale2y prowadzic zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach 22012

r.

Termin waznoSci decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony, uwzglgdniajqc przepisy
ustawy o odpadach 22001 r, oraz przepisy art..233 ust, 1 i 3 ustawy o odpadach'22012 r.
Analiza przedlozonych dokumentow pozwolila uznac wniosek Strony za zasadny, Majqc
na
uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej sluzy Stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
Stosownie do przepis6w ustawy z dnia'16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej(Dz. U. z.2012 r.,
p6.21.. zm.), w dniu 15 lipca 2013 r., na rachunek bankowy Urzgdu m,st. Warszawy, Dzielnicy
Sr6dmieScie, ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa, wniesiono oplatg skarbowq wwysoko$ci 6'16,00 zi,
za wydanie niniejszej decyzji.

po21282,.z

Otrzvmuje:
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
ul. Gr6jecka

17 ,

02

-

02'1 Warszawa

Do wiadomo6ci:

1.

Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagielloriska 26, 03
(wersja elektroniczna)

2,

1

10

A,

00

-

716 Warszawa

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grojecka 17a,02

4.

7'19 Warszawa

Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Bartycka

3.

-

ala

-

-

021 Warszawa

Prezydent m. st. Warszawy (2 egzemplarze)
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PREZ,YIJHTd
MIASTA f iTCIEEOZI,IEGO WARSZAVfY
1

ZalqcznikNr 1 do decpji

85-

Nr...

.,.../OS/2013

Rodzaje odpad6w innych ni2 niebezpieczne pzewidzianych do transportu

L.p.

Kod
odpadu

1

01 01 02

2

01 04 08

3

01 0409

4

01 04 12

01 04 13

Rodzaje odpad6w
Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali
Odpady aruiru lub skruszone skaly inne niz odpady zawierajqce niebezpieczne substancje
zfizvcznei ichemicznei pzerobkikopalin innvch niz rudv metali
Odpadowe piaskiiily
Odpady powstajqce pzy ptukaniui oc,zyszc,zaniu kopalin inne niz odpady zawierajqce
niebezpieczne substancjezfizye,znej ichemicznej pzerobkikopalin innych niz rudy metali i
odpady powstajqce pzy v'tzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niz odpady zawierajqce
niebezpieczne substanciezfizvc.znei ichemicznei pzerobki kopalin innvch niz rudv metali
Odpady powstajqce pzy cigciu iobrobce postaciowejskal inne niz odpady zawier$qe
niebezoieczne substanciezfizvc,znei ichemicznei ozerobki kooalin innvch niz rudv metali
Odpady z flotacyjnego uzbogacania wqgla inne niz odpady z flotacyjnego uzbogacania wggla

6

01 0481

7

02 03 80

8
q

02M

03 01 01

Odpady kory ikorka

10

03 01 05

Trociny, wi6ry, Scinki, drewno, plyta wiorowa ifornir niezawierajqce substancji niebezpiecznych

11

1001 01

Zu2le, popio'ly paleniskowe i pyly z kotl6w (zv'tylqc,zeniem pylow z kotlow z paliw plynnych)

12

10 01 02

Popioly lotne z wqgla

13

1001 03

Popioly lotne z torfu i drewna niepoddanego obrobce chemicznej

14

1001 05

Stale odpady z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych

1A

10 01 07

16

10 01 15

17

1Q01 17

Popiofy lotne ze wspolspalan a n iezawieraj qce

18

10 01 80

Mieszanki popiolowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow paleniskowych

19

10 01 82

Mieszaniny popiolow lotnych i odpadow stalych z wapniowych metod odsiarczania gazow
odlotowch (metodv suche i p6lsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w zloZu fluidalnym)

20

17 01 01

Odpady betonu orcz gruz betonowy z rozbiorek i remont6w

21

17 01 02

Gruz ceglany

22

17 01 03

Odpady innych material6w ceramicznych

23

17

24

17 05 08

80

0405

zawieraiace substancie niebezoieczne
Wytloki, osady i inne odpady z pzetworstwa produktow ro6linnych (zwylqczeniem odpadow
z produkcii pasz ro5linnvch)
Wyslodki

ProduKy z wapniowych metod odsiarczania gazow odlotowych odprowadzane w postaci
szlamu
Popioly paleniskowe,2u2lei pyhy z kotlow ze wsp6Nspalania niezawierajqce substancji
niebezpiecznvch
i

su

bstancj i n iebezpie czny ch

i element6w

wyposazenia

Zelazoistal
Tluczeh torowy (kruszywo)

n

iezawierajqcy

su

bstaf

.cj

i n iebezpiecznych

FREZYDEhIT
MIASTA STOLECZNEGO WAR$ZAWY
1

85-

Talqc,znikNr 2 do decyzii

Nr....

.../OS/2013

Rodzaje od pad 6w n iebezpiecznych przewidzia nych do tra ns portowan ia
L.p.

Kod
odpadu

Rodzaje odpad6w

1

01u07.

Odpady zawieralqcn niebezpieczne substancjezfzyczndl ichemicznej pzerobki kopalin innych

2

1001 04.

Popiofy lotne ipyly zkoflowz paliw

3

1001 13.

4

10 01 14.

5

17 0204*

Popioly lotne z emulgowanych wqglowodorow stosowanych jako paliwo
Popioly paleniskowe ,2u2le i pyty z kott6w ze wsp6Nspalania zawierajqce substancje
niebezpieczne
Odpady drewna, szkla i twozyw sztucznych zawierajqce lubzanieczyszczone substancjami
niebezoiecznvmi (oodkladv koleiowe)

6

17 0507*

niz rudv metali

finnych

Ttu cze 6 to rowy ( kru szywo) zawier alqcy

su

bsta

n cj

e

n

i

ebezpi eczn e

