
  

 
 
 

OS-III.7244.47.2020.AH                                                     Rzeszów, dnia 2021-06-16 

 

D E C Y Z J A  

Działając na podstawie: 
 

 art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 lit. d), w związku z art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustawy         
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.),  

 art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 

 
po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Zdebskiego prowadzącego działalność 
gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX Tomasz Zdebski, 
Mała Wieś 213, 32-002 Węgrzce Wielkie o wydanie zezwolenia na zbieranie                      
i przetwarzanie odpadów w Tarnobrzegu przy ul. Górniczej 5, na działce nr ewid. 
500/41 - obręb 0005 Nagnajów, 
 

o r z e k a m  
 

I. Udzielam Panu Tomaszowi Zdebskiemu prowadzącemu działalność 
gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX Tomasz 
Zdebski, Mała Wieś 213, 32-002 Węgrzce Wielkie (REGON: 852615147,      
NIP: 8681026995) zezwolenia na zbieranie odpadów w Tarnobrzegu przy               
ul. Górniczej 5, na działce nr ewid. 500/41 - obręb 0005 Nagnajów i określam: 
 
 

I.1.  Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania 

Tabela 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1. 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 

2. 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 

3. 10 02 10 Zgorzelina walcownicza 

4. 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 

5. 10 02 99 Inne niewymienione odpady 

6. 10 03 02 Odpadowe anody 

7. 10 03 05 Odpady tlenku glinu 

8. 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 

9. 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 

10. 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 

11. 10 03 22 
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione     
w 10 03 21  

12. 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 
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13. 10 03 26 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne iż wymienione    
w 10 03 25 

14. 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne iż wymienione w 10 03 27 

15. 10 03 30 
Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż 
wymienione w 10 03 29 

16. 10 03 99 Inne niewymienione odpady 

17. 10 04 99 Inne niewymienione odpady 

18. 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 

19. 10 05 04 Inne cząstki i pyły 

20. 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 

21. 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 

22. 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 

23. 10 05 99 Inne niewymienione odpady 

24. 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

25. 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

26. 10 06 04 Inne cząstki i pyły 

27. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 

28. 10 06 99 Inne niewymienione odpady 

29. 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

30. 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

31. 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

32. 10 07 04 Inne cząstki i pyły 

33. 10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

34. 10 07 99 Inne niewymienione odpady 

35. 10 08 04 Cząstki i pyły 

36. 10 08 09 Inne żużle 

37. 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 

38. 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 

39. 10 08 18 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione  
w 10 08 17 

40. 10 08 99 Inne niewymienione odpady 

41. 10 09 03 Żużle odlewnicze 

42. 10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione              
w 10 09 05 

43. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 

44. 10 09 12 Inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 09 11 

45. 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 

46. 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 

47. 10 09 99 Inne niewymienione odpady 

48. 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 

49. 10 10 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione              
w 10 10 05 

50. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 

51. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09  

52. 10 10 12 Inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 10 11 

53. 10 10 99 Inne niewymienione odpady 

54. 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 

55. 10 11 99 Inne niewymienione odpady 

56. 12 01 01 Odpady z toczenia i piłkowania żelaza oraz jego stopów 

57. 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów  
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58. 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

59. 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

60. ex 12 01 13 Odpady spawalnicze – wyłącznie z metali 

61. 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 

62. 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 

63. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

64. 15 01 04 Opakowania z metali 

65. 15 01 07 Opakowanie ze szkła 

66. 16 01 17 Metale żelazne 

67. 16 01 18 Metale nieżelazne 

68. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

69. 16 07 99 Inne niewymienione odpady  

70. 16 08 03 
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż 
wymienione w 16 08 02 

71. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

72. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

73. 17 04 02 Aluminium 

74. 17 04 03 Ołów 

75. 17 04 04 Cynk 

76. 17 04 05 Żelazo i stal 

77. 17 04 06 Cyna 

78. 17 04 07 Mieszaniny metali 

79. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                 
w 17 09 01, 17 09 02 

80. 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

81. 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 

82. ex 19 02 03 
Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z innych niż niebezpieczne 
– stanowiące odpady niepalne 

83. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 

84. 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

85. ex 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 – stanowiąca odpady niepalne 

86. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 

87. 19 12 02 Metale żelazne  

88. 19 12 03 Metale nieżelazne  

89. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

90. ex 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – stanowiące odpady niepalne 

91. 20 01 40 Metale 

 
 

I.2.  Oznaczenie miejsca zbierania odpadów 

Odpady zbierane będą w Tarnobrzegu przy ul. Górniczej 5, na terenie działki nr ewid. 
500/41, obręb 0005 Nagnajów, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny                 
w postaci prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych 
na niej budynków i budowli. 
 
 

I.3.  Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów. 
Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna 
masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 
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samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa 
masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie                
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 
magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania 
odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów 
 
1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów 

Odpady magazynowane będą na działce nr ewid. 500/41 w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 
5. Wszystkie odpady przewidziane do zbierania będą magazynowane w sposób 
selektywny, w wyznaczonych miejscach, w pojemnikach, kontenerach, workach big-
bag, boksach, stosach, a także w uporządkowanych pryzmach, w magazynach            
(tj. w trzech obiektach budowlanych oznaczonych nr 1, 2 i 4) oraz na utwardzonym 
placu magazynowym. 

 

Tabela 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania 

1. 10 02 01 
Żużle z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze) 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

2. 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

3. 10 02 10 Zgorzelina walcownicza W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym  4. 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 

5. 10 02 99 Inne niewymienione odpady 

W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

6. 10 03 02 Odpadowe anody 

7. 10 03 05 Odpady tlenku glinu 

8. 10 03 16 
Zgary z wytopu inne niż wymienione          
w 10 03 15 

9. 10 03 18 
Odpady zawierające węgiel z produkcji 
anod inne niż wymienione w 10 03 17 

10. 10 03 20 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 03 19 

11. 10 03 22 

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami    
z młynów kulowych) inne niż wymienione   
w 10 03 21  

W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

12. 10 03 24 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 
odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 

13. 10 03 26 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 
gazów odlotowych inne iż wymienione       
w 10 03 25 

14. 10 03 28 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne 
iż wymienione w 10 03 27 

15. 10 03 30 
Odpady z przetwarzania słonych żużli          
i czarnych kożuchów żużlowych inne niż 
wymienione w 10 03 29 

W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

16. 10 03 99 Inne niewymienione odpady 

17. 10 04 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

18. 10 05 01 
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej         
(z wyłączeniem 10 05 80) 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

19. 10 05 04 Inne cząstki i pyły 
W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 20. 10 05 09 

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne 
niż wymienione w 10 05 08 

21. 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 22. 10 05 80 

Żużle granulowane z pieców szybowych 
oraz żużle z pieców obrotowych 
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23. 10 05 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

24. 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 25. 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i  wtórnej 

26. 10 06 04 Inne cząstki i pyły 
W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

27. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

28. 10 06 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

29. 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 30. 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

31. 10 07 03 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 
odlotowych 

W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

32. 10 07 04 Inne cząstki i pyły 

33. 10 07 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 
gazów odlotowych 

34. 10 07 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

35. 10 08 04 Cząstki i pyły 
W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

36. 10 08 09 Inne żużle W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 37. 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 

38. 10 08 16 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 08 15 

W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

39. 10 08 18 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 
gazów odlotowych inne niż wymienione     
w 10 08 17 

40. 10 08 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

41. 10 09 03 Żużle odlewnicze 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

42. 10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed 
procesem odlewania inne niż wymienione  
w 10 09 05 

43. 10 09 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 
odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 

44. 10 09 12 
Inne cząstki stałe inne niż wymienione       
w 10 09 11 W boksach, pojemnikach i kontenerach 

na utwardzonym placu magazynowym 
45. 10 09 14 

Odpadowe środki wiążące inne niż 
wymienione w 10 09 13 

46. 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

47. 10 09 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

48. 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

49. 10 10 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed 
procesem odlewania inne niż wymienione  
w 10 10 05 

50. 10 10 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 
odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 

51. 10 10 10 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 10 09  W pojemnikach i kontenerach na 

utwardzonym placu magazynowym 
52. 10 10 12 

Inne cząstki stałe inne niż wymienione       
w 10 10 11 

53. 10 10 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

54. 10 11 03 
Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna 
szklanego 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

55. 10 11 99 Inne niewymienione odpady 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 
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56. 12 01 01 
Odpady z toczenia i piłkowania żelaza oraz 
jego stopów 

W kontenerach, boksach lub w pryzmie 
luzem na utwardzonym placu 
magazynowym 

57. 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów  
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

58. 12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania metali 
nieżelaznych 

W kontenerach, boksach lub w pryzmie 
luzem na utwardzonym placu 
magazynowym 

59. 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

60. ex 12 01 13 Odpady spawalnicze – wyłącznie z metali 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

61. 12 01 15 
Szlamy z obróbki metali inne niż 
wymienione w 12 01 14 

W pojemnikach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

62. 12 01 17 
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione 
w 12 01 16 

W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

63. 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż 
wymienione w 12 01 20 

W boksach i kontenerach na 
utwardzonym placu magazynowym 

64. 15 01 04 Opakowania z metali 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

65. 15 01 07 Opakowanie ze szkła 
W boksach, pojemnikach i kontenerach 
na utwardzonym placu magazynowym 

66. 16 01 17 Metale żelazne 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

67. 16 01 18 Metale nieżelazne 

W pojemnikach, boksach lub w pryzmie 
luzem na utwardzonym placu 
magazynowym oraz w obiektach 
budowlanych (magazynach) nr 1, 2 i 4 

68. 16 03 04 
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione 
w 16 03 03, 16 03 80 W boksach, pojemnikach i kontenerach 

na utwardzonym placu magazynowym 
69. 16 07 99 Inne niewymienione odpady  

70. 16 08 03 
Zużyte katalizatory zawierające metale 
przejściowe lub ich związki inne niż 
wymienione w 16 08 02 

W boksach, pojemnikach i kontenerach  
w obiekcie budowlanym (magazynie)  
nr 1 

71. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy            
z rozbiórek i remontów 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

72. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 
W pojemnikach, boksach lub w pryzmie 
luzem w obiektach budowlanych 
(magazynach) nr 1, 2 i 4 

73. 17 04 02 Aluminium 
W pojemnikach, boksach lub w 
pryzmach luzem na utwardzonym placu 
magazynowym oraz w obiektach 
budowlanych (magazynach) nr 1, 2 i 4 74. 17 04 03 Ołów 

75. 17 04 04 Cynk 

W pojemnikach, kontenerach, boksach 
lub w pryzmie luzem na utwardzonym 
placu magazynowym oraz w obiektach 
budowlanych (magazynach) nr 1, 2 i 4 

76. 17 04 05 Żelazo i stal 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

77. 17 04 06 Cyna 
W pojemnikach, boksach lub w pryzmie 
luzem w obiektach budowlanych 
(magazynach) nr 1, 2 i 4 

78. 17 04 07 Mieszaniny metali 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 
oraz w obiektach budowlanych 
(magazynach) nr 1, 2 i 4 

79. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów      
i demontażu inne niż wymienione               
w 17 09 01, 17 09 02 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 80. 19 01 02 

Złom żelazny usunięty z popiołów 
paleniskowych 

81. 19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne niż 
wymienione w 19 01 17 
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82. ex 19 02 03 
Wstępnie przemieszane odpady składające 
się wyłącznie z innych niż niebezpieczne – 
stanowiące odpady niepalne 

83. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 

84. 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 
oraz w obiektach budowlanych 
(magazynach) nr 1, 2 i 4 

85. ex 19 10 04 
Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione    
w 19 10 03 – stanowiąca odpady niepalne W boksach, pojemnikach w obiekcie 

budowlanym (magazynie) nr 1 
86. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 

87. 19 12 02 Metale żelazne  
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

88. 19 12 03 Metale nieżelazne  

W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 
oraz w obiektach budowlanych 
(magazynach) nr 1, 2 i 4 

89. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

90. ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje  
i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 
stanowiące odpady niepalne 

W boksach, w pryzmach luzem            
w obiekcie budowlanym (magazynie)  
nr 1 

91. 20 01 40 Metale 
W boksach, w pryzmach luzem na 
utwardzonym placu magazynowym 

 
 

2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna 
masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 
samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku  
 

 
Tabela 3. Maksymalne masy odpadów przewidzianych do zbierania 

 
Lp. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
 

Maksymalna  masa poszczególnych rodzajów 
odpadów, które mogą być magazynowane  

w 
okresie 

roku 
[Mg/rok] 

w tym samym czasie [Mg] 

obiekt 
1 

obiekt 
2 

obiekt 
4 

plac 

1. 10 02 01 
Żużle z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze) 

25,0    1,0 

2. 10 02 02 
Nieprzerobione żużle z innych 
procesów 

25,0    1,0 

3. 10 02 10 Zgorzelina walcownicza 500,0    50,0 

4. 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 100,0    20,0 

5. 10 02 99 Inne niewymienione odpady 100,0    25,0 

6. 10 03 02 Odpadowe anody 25,0    1,0 

7. 10 03 05 Odpady tlenku glinu 25,0    1,0 

8. 10 03 16 
Zgary z wytopu inne niż 
wymienione w 10 03 15 

25,0    1,0 

9. 10 03 18 
Odpady zawierające węgiel        
z produkcji anod inne niż 
wymienione w 10 03 17 

25,0    1,0 

10. 10 03 20 
Pyły z gazów odlotowych inne 
niż wymienione w 10 03 19 

25,0    1,0 

11. 10 03 22 
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie  
z pyłami z młynów kulowych) 
inne niż wymienione w 10 03 21 

25,0    1,0 
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12. 10 03 24 
Odpady stałe z oczyszczania 
gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 03 23 

25,0    1,0 

13. 10 03 26 
Szlamy i osady pofiltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 
inne iż wymienione w 10 03 25  

25,0    1,0 

14. 10 03 28 
Odpady z uzdatniania wody 
chłodzącej inne iż wymienione   
w 10 03 27 

25,0    1,0 

15. 10 03 30 

Odpady z przetwarzania słonych 
żużli i czarnych kożuchów 
żużlowych inne niż wymienione 
w 10 03 29 

25,0    1,0 

16. 10 03 99 Inne niewymienione odpady 50,0    20,0 

17. 10 04 99 Inne niewymienione odpady 50,0    20,0 

18. 10 05 01 
Żużle z produkcji pierwotnej        
i wtórnej (z wyłączeniem           
10 05 80) 

500,0    70,0 

19. 10 05 04 Inne cząstki i pyły 50,0    25,0 

20. 10 05 09 
Odpady z uzdatniania wody 
chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 05 08 

25,0    1,0 

21. 10 05 11 
Zgary inne niż wymienione        
w 10 05 10 

50,0    25,0 

22. 10 05 80 
Żużle granulowane z pieców 
szybowych oraz żużle z pieców 
obrotowych 

50,0    20,0 

23. 10 05 99 Inne niewymienione odpady 50,0    25,0 

24. 10 06 01 
Żużle z produkcji pierwotnej        
i wtórnej 

25,0    20,0 

25. 10 06 02 
Zgary z produkcji pierwotnej        
i  wtórnej 

25,0    20,0 

26. 10 06 04 Inne cząstki i pyły 50,0    20,0 

27. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 50,0    20,0 

28. 10 06 99 Inne niewymienione odpady 50,0    50,0 

29. 10 07 01 
Żużle z produkcji pierwotnej        
i wtórnej 

25,0    20,0 

30. 10 07 02 
Zgary z produkcji pierwotnej        
i wtórnej 

25,0    25,0 

31. 10 07 03 
Odpady stałe z oczyszczania 
gazów odlotowych 

25,0    20,0 

32. 10 07 04 Inne cząstki i pyły 50,0    50,0 

33. 10 07 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 

25,0    1,0 

34. 10 07 99 Inne niewymienione odpady 50,0    25,0 

35. 10 08 04 Cząstki i pyły 50,0    25,0 

36. 10 08 09 Inne żużle 50,0    25,0 

37. 10 08 11 
Zgary inne niż wymienione        
w 10 08 10 

25,0    1,0 

38. 10 08 16 
Pyły z gazów odlotowych inne 
niż wymienione w 10 08 15 

25,0    25,0 

39. 10 08 18 
Szlamy i osady pofiltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 08 17 

25,0    1,0 

40. 10 08 99 Inne niewymienione odpady 100,0    20,0 

41. 10 09 03 Żużle odlewnicze 400,0    50,0 

42. 10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze 
przed procesem odlewania inne 
niż wymienione w 10 09 05 

25,0    20,0 
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43. 10 09 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 09 07 

25,0    20,0 

44. 10 09 12 
Inne cząstki stałe inne niż 
wymienione w 10 09 11 

50,0    25,0 

45. 10 09 14 
Odpadowe środki wiążące inne 
niż wymienione w 10 09 13 

25,0    1,0 

46. 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 100,0    20,0 

47. 10 09 99 Inne niewymienione odpady 400,0    50,0 

48. 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 200,0    20,0 

49. 10 10 06 
Rdzenie i formy odlewnicze 
przed procesem odlewania inne 
niż wymienione w 10 10 05 

25,0    1,0 

50. 10 10 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 10 07 

25,0    1,0 

51. 10 10 10 
Pyły z gazów odlotowych inne 
niż wymienione w 10 10 09  

50,0    20,0 

52. 10 10 12 
Inne cząstki stałe inne niż 
wymienione w 10 10 11 

50,0    20,0 

53. 10 10 99 Inne niewymienione odpady 500,0    70,0 

54. 10 11 03 
Odpady włókna szklanego           
i tkanin z włókna szklanego 

100,0    50,0 

55. 10 11 99 Inne niewymienione odpady 100,0    20,0 

56. 12 01 01 
Odpady z toczenia i piłkowania 
żelaza oraz jego stopów 

2500,0    100,0 

57. 12 01 02 
Cząstki i pyły żelaza oraz jego 
stopów  

2500,0    100,0 

58. 12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania 
metali nieżelaznych 

50,0    20,0 

59. 12 01 04 
Cząstki i pyły metali 
nieżelaznych 

25,0    20,0 

60. ex 12 01 13 
Odpady spawalnicze – wyłącznie 
z metali 

500,0    100,0 

61. 12 01 15 
Szlamy z obróbki metali inne niż 
wymienione w 12 01 14 

25,0    1,0 

62. 12 01 17 
Odpady poszlifierskie inne niż 
wymienione w 12 01 16 

1000,0    20,0 

63. 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne 
niż wymienione w 12 01 20 

500,0    1,0 

64. 15 01 04 Opakowania z metali 2000,0    150,0 

65. 15 01 07 Opakowanie ze szkła 10,0    1,0 

66. 16 01 17 Metale żelazne 800,0    150,0 

67. 16 01 18 Metale nieżelazne 300,0 10,0 30,0 15,0 20,0 

68. 16 03 04 
Nieorganiczne odpady inne niż 
wymienione w 16 03 03,           
16 03 80 

25,0    1,0 

69. 16 07 99 Inne niewymienione odpady  300,0    20,0 

70. 16 08 03 

Zużyte katalizatory zawierające 
metale przejściowe lub ich 
związki inne niż wymienione      
w 16 08 02 

25,0 1,0    

71. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 

200,0    100,0 

72. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 75,0 5,0 10,0 5,0  

73. 17 04 02 Aluminium 200,0 5,0 10,0 5,0 25,0 

74. 17 04 03 Ołów 50,0 5,0 10,0 5,0 20,0 

75. 17 04 04 Cynk 50,0 5,0 10,0 5,0 20,0 

76. 17 04 05 Żelazo i stal 5000,0    700,0 
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77. 17 04 06 Cyna 25,0 5,0 10,0 5,0  

78. 17 04 07 Mieszaniny metali 1000,0 50,0 100,0 20,0 250,0 

79. 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01,           
17 09 02 

150,0    100,0 

80. 19 01 02 
Złom żelazny usunięty                
z popiołów paleniskowych 

500,0    200,0 

81. 19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne 
niż wymienione w 19 01 17 

100,0    20,0 

82. ex 19 02 03 

Wstępnie przemieszane odpady 
składające się wyłącznie             
z innych niż niebezpieczne – 
stanowiące odpady niepalne 

1000,0    20,0 

83. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 500,0    100,0 

84. 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 100,0 20,0 30,0 15,0 50,0 

85. ex 19 10 04 
Lekka frakcja i pyły inne niż 
wymienione w 19 10 03 – 
stanowiąca odpady niepalne 

1000,0 20,0    

86. 19 10 06 
Inne frakcje niż wymienione       
w 19 10 05 

100,0 1,0   1,0 

87. 19 12 02 Metale żelazne  1000,0    250,0 

88. 19 12 03 Metale nieżelazne  200,0 10,0 30,0 15,0 50,0 

89. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 200,0    5,0 

90. ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11– 
stanowiące odpady niepalne 

1000,0 50,0    

91. 20 01 40 Metale 300,0    100,0 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów 
odpadów, które mogą być magazynowane  

27 885,0 187,0 240,0 90,0 3 784,0 

 Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 
magazynowane w okresie roku wynosi:  27 885,0 Mg 

 Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 
magazynowane w tym samym czasie wynosi:  4 301,0 Mg 

 
 

3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym 
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 
magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania 
odpadów oraz całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów 
 

 
Tabela 4. Największe masy odpadów, pojemności całkowite miejsc magazynowania 

Miejsca magazynowania odpadów 
przewidzianych do zbierania (działka nr 500/41 

przy ul. Górniczej 5 w Tarnobrzegu) 

Największa masa odpadów,     
które mogłyby być 

magazynowane w tym samym 
czasie w miejscu 

magazynowania [Mg] 

Całkowita 
pojemność miejsca 

magazynowania 
[Mg] 

 

Obiekt budowlany 1: 
 

- całkowita powierzchnia budynku: 165 m2 
200,0 200,0 

 

Obiekt budowlany 2: 
 

- całkowita powierzchnia budynku: 165 m2 
258,0 258,0 
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Obiekt magazynowy 4: 
 

- całkowita powierzchnia budynku: 160 m2 
108,0 108,0 

Utwardzony plac magazynowy  
 

- całkowita powierzchnia placu: 7732 m2 
3956,0 3956,0 

 

 

I.4. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania 

1. Dostarczenie odpadów na działkę nr ewid. 500/41 w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 5.  
2. Identyfikacja odpadów, celem sprawdzenia, czy dany odpad znajduje się w wykazie 

odpadów przewidzianych do zbierania. 
3. Sprawdzenie odpadów pod kątem zgodności z kartą przekazania odpadów. 
4. Ważenie odpadów na legalizowanej wadze. 
5. Przyjęcie odpadów do zbierania.  
6. Rozładunek odpadów ze środków transportu. W przypadku przyjęcia różnego 

rodzaju odpadów ważenie będzie następować po rozładunku. 
7. Wstępne sortowanie odpadów nieprowadzące do zmiany charakteru i składu 

odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów, w tym przecinanie 
odpadów złomu o większych gabarytach palnikiem tlenowym. 

8. Umieszczenie odpadów w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym miejscu 
magazynowania - w boksach, kontenerach, pojemnikach, big-bagach, stosach, 
pryzmach - w obiektach budowalnych lub na utwardzonym placu magazynowym, 
zgodnie z pkt I.3. niniejszej decyzji. 

9. Tymczasowe magazynowanie odpadów do czasu zgromadzenia odpowiedniej 
ilości uzasadniającej transport odpadów do odbiorców w celu ich dalszego 
zagospodarowania. 
 
 

I.5.  Warunki zbierania odpadów:  

1. Punkt zbierania odpadów zlokalizowany na działce nr ewid. 500/41 w Tarnobrzegu 
przy ul. Górniczej 5 funkcjonował będzie wyłącznie w porze dziennej, tj.                       
w godzinach 6.00 – 22.00. 
 

2. Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerach, pojemnikach, workach 
big-bag w miejscach wydzielonych, specjalnie na ten cel przeznaczonych, 
oznakowanych nazwą i kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. 
 

3. Kontenery i pojemniki będą szczelne, zamykane lub zabezpieczone plandeką, 
natomiast worki big-bag zabezpieczone plandeką. Jedynie odpady o dużych 
rozmiarach – odpady złomu metali i ich stopów mogą być magazynowane luzem 
bezpośrednio na szczelnym wybetonowanym placu.  

 

4. Ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać pojemności magazynów, 
a sposób magazynowania odpadów nie może powodować zanieczyszczenia 
środowiska wodno-gruntowego. 
 

5. Przemieszczanie i transport odpadów obywać się będzie w sposób 
zabezpieczający przed ich przypadkowym wyciekiem, rozproszeniem i pyleniem. 
Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów. 
 

6. Ciągi komunikacyjne, place i miejsca magazynowania odpadów utrzymane będą  
w odpowiednim stanie czystości, wszelkie zanieczyszczenia powierzchni będą na 
bieżąco usuwane. 
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II. Umarzam jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w sprawie 
wydania Panu Tomaszowi Zdebskiemu prowadzącemu działalność 
gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX Tomasz 
Zdebski, Mała Wieś 213, 32-002 Węgrzce Wielkie (REGON: 852615147,      
NIP: 8681026995) zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Tarnobrzegu 
przy ul. Górniczej 5, na działce nr ewid. 500/41 - obręb 0005 Nagnajów. 
 

III. Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 31 maja 2031 r. 
 
 

U z a s a d n i e n i e  
 

Pan Tomasz Zdebski prowadzący działalność gospodarczą pn. 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX Tomasz Zdebski , Mała Wieś 213, 
32-002 Węgrzce Wielkie przedłożył w dniu 10.09.2020 r. (data wpływu) Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie                        
i przetwarzanie odpadów w Tarnobrzegu przy ul. Górniczej 5, na działce nr ewid. 
500/41 – obręb 0005 Nagnajów.  

Dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów i mechaniczne przetwarzanie 
odpadów (złomu) w Tarnobrzegu na działce ewidencyjnej nr 500/41 obręb Nagnajów” 
Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowanych. Decyzją z dnia 
17.11.2020 r., znak: GKŚ-II.6220.7.2020, Prezydent Miasta Tarnobrzega stwierdził 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia. Zgodnie z zapisami ww. decyzji środowiskowej: „Planowana ilość 
zbieranych odpadów to ok. 32 000 Mg/rok, z czego 6 000 Mg/rok poddanych będzie 
procesowi przetwarzania odpadów (…). Przetwarzaniu poddawane będą odpady          
o kodach: 15 01 04 – opakowania z metali, 17 04 05 – żelazo i stal, 17 04 07 – 
mieszaniny metali, 19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych. 
Przetwarzanie odpadów będzie polegać na przygotowaniu odpadów do przekazania 
do przetworzenia z wykorzystaniem w szczególności nożyc dwu wałowych - wydajność 
do 9 Mg/h, młyna młotkowego - wydajność 9 Mg/h oraz sprzętu transportowego”. 

Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów realizowane 
będzie na terenach byłej Kopalni Siarki „Machów”. Zbieranie odpadów prowadzone 
będzie w wyznaczonych i utwardzonych miejscach: na placu magazynowym oraz 
wewnątrz istniejących obiektów budowlanych, w szczelnych kontenerach, 
pojemnikach oraz luzem w pryzmach.  

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu 
przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 
41 ust. 3 pkt 1) ww. ustawy, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa. W rozpatrywanej sprawie,    
na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1) lit. d) marszałek województwa jest organem 
właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, gdyż maksymalna łączna 
masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 
3000 Mg.  

 

Po przeanalizowaniu ww. wniosku, stwierdzono, iż wymaga on uzupełnienia.    
W dniu 10.12.2020 r. Strona złożyła stosowne uzupełnienie. 

Do wniosku dołączono zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności 
wymagane art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach, akt notarialny Rep. A nr 2317/2020          
z dnia 04.06.2020 r. poświadczający nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania 
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wieczystego działki ewid. nr 500/41 obszaru 1,1242 ha wraz z prawem własności 
posadowionych na niej budynków i budowli, decyzję Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
z dnia 17.11.2020 r., znak: GKŚ-II.6220.7.2020 stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 
„Zbieranie odpadów i mechaniczne przetwarzanie odpadów (złomu) w Tarnobrzegu na 
działce ewidencyjnej nr 500/41 obręb Nagnajów”, opinię techniczną w sprawie 
kwalifikacji odpadów wykonaną w grudniu 2020 r. przez mgr inż. Bezpieczeństwa 
Pożarowego Pana Grzegorza Bałatę, potwierdzającą, iż wszystkie odpady 
przewidziane do zbierania i magazynowania na działce 500/41 w Tarnobrzegu, są 
odpadami niepalnymi. Do wniosku nie przedłożono decyzji o warunkach zabudowy                              
i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca    
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2021 r., poz. 741              
z późn. zm.), gdyż dla terenu, którego wniosek dotyczy uchwalony został miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  

Na podstawie art. 41a ust. 1, 1a i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,            
a także istotne ich zmiany, jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska (z udziałem przedstawiciela właściwego organu) oraz 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, 
obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których 
ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie 
spełniania wymagań określonych odpowiednio w przepisach ochrony środowiska oraz 
w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności               
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 
przeciwpożarowym i jego uzgodnieniu. Na podstawie art. 41a ust. 8 ww. ustawy, 
przepisu dotyczącego przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się w przypadku m. in. zezwoleń 
na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie 
odpadów niepalnych. 

W świetle powyższego, w toku prowadzonego postępowania, pismem z dnia 
22.12.2020 r. wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 
lub miejsc magazynowania odpadów na działce nr ewid. 500/41 w Tarnobrzegu,            
w których prowadzone ma być zbieranie i przetwarzanie odpadów przez Pana 
Tomasza Zdebskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
METALEX Tomasz Zdebski, Mała Wieś 213, 32-002 Węgrzce Wielkie. 

W czasie trwania kontroli WIOŚ (19.02.2021 r. – 05.03.2021 r.), Wnioskodawca 
pismem z dnia 22.02.2021 r. wycofał złożony w dniu 10.09.2020 r. wniosek o wydanie 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów - w części dotyczącej przetwarzania 
odpadów, w związku z niemożliwością wyposażenia Przedsiębiorstwa w urządzenia 
do przetwarzania odpadów. Ponadto, pismem z dnia 03.03.2021 r. Wnioskodawca 
przedłożył korektę wniosku dotyczącą wskazania miejsc i sposobów magazynowania 
oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Wobec powyższego, postępowanie prowadzone w sprawie wydania zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów stało się bezprzedmiotowe.  

Postanowieniem z dnia 08.03.2021 r., znak: DTWI.7060.18.2021.EG, 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, stwierdził, że cyt. miejsca 
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magazynowania odpadów zlokalizowane na działce o nr ewid. 500/41 położonej przy 
ul. Górniczej 5, 39-400 Tarnobrzeg, na której ma być prowadzone zbieranie odpadów 
przez przedsiębiorcę Tomasza Zdebskiego prowadzącego działalność gospodarczą 
pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX Tomasz Zdebski, Mała Wieś 
213, 32-002 Węgrzce Wielkie, spełniają wymagania określone w przepisach ochrony 
środowiska. 

Mając na uwadze zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, iż zezwolenie na 
zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie wydaje się po zasięgnięciu opinii 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce 
prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów, pismem z dnia 22.12.2020 r. 
wystąpiono do Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wydanie stosownej opinii w sprawie 
dotyczącej wniosku ww. przedsiębiorcy. 

Pismem z dnia 14.01.2021 r., znak: GKŚ-V.6234.4.2020 Prezydent Miasta 
Tarnobrzega zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębiorcy w sprawie wydania 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów przy ul. Górniczej 5, na działce nr 
ewid. 500/41 obręb Nagnajów. Przedmiotowa działka położona jest na obszarze 
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów 
poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim uchwalonym uchwałą nr 
LXII/747/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 lipca 2014 r. zmienionym uchwałą 
nr XLVIII/486/2017 z dnia 26 października 2017 r. (t.j. Dziennik Urzędowy Woj. 
Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2018 r., poz. 5635). Zgodnie z ustaleniami planu, 
działka nr ewid. 500/41 w Tarnobrzegu oznaczona jest symbolem 1U/P – tereny usług 
i terenów produkcyjnych, składów, magazynów. W związku z powyższym, lokalizacja 
przedsięwzięcia objętego wnioskiem na ww. działce nie jest sprzeczna z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W toku postępowania, po uzyskaniu opinii ww. organów, pismem z dnia 
08.04.2021 r. i 24.04.2021 r. Wnioskodawca przedłożył kolejne zmiany do wniosku        
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Zmiany te nie odnosiły się do zmiany 
miejsc magazynowania odpadów wskazanych w pierwotnie złożonym wniosku. 
Zmianie uległy natomiast podane wartości maksymalnych mas poszczególnych 
rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które 
mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą  być magazynowane 
w okresie roku, największych mas odpadów, które mogą być magazynowane w tym 
samym czasie w danym miejscu magazynowania oraz pojemności całkowitych miejsc 
magazynowania odpadów. W związku z powyższym, mając na uwadze przywołane 
wyżej zapisy art. 41a ust. 1 oraz art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, organ wystąpił       
o ponowną opinię do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

Pismem z dnia 13.05.2021 r., znak: DTWI.7021.217.2021.EG, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, stwierdził, iż: „Analiza przesłanej w/w 
zmiany do wniosku wykazała, że miejsca magazynowania odpadów nie ulegają 
zmianie, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 
magazynowane w okresie roku oraz w tym samym czasie jest mniejsza od tych mas 
wykazanych we wniosku, rozpatrywanym w trakcie prowadzonych czynności 
kontrolnych. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 
magazynowane w okresie roku, wskazana w analizowanej zmianie do wniosku, nie 
przekracza planowanej ilości zbieranych odpadów określonej w charakterystyce 
przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
znak: GKŚ-II.6220.7.2020 z dnia 17.11.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby 
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia”.   

Prezydent Miasta Tarnobrzega nie wyraził opinii odnośnie przesłanych zmian 
do wniosku w terminie, o którym mowa w art. 106 Kpa, dlatego też na podstawie art. 
41 ust. 6b ustawy o odpadach, opinię organu uznano za pozytywną. 

Zgodnie z wymogiem określonym art. 42 ust. 1 pkt 9a) ustawy o odpadach, we 
wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wskazano proponowaną formę 
i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach. 

 

Postanowieniem z dnia 21.05.2021 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
ustanowił wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie 
kosztów wykonania zastępczego zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. W dniu 
28.05.2021 r. Strona przedłożyła dokument potwierdzający ustanowienie 
zabezpieczenia roszczeń zgodnie z w/w postanowieniem. 

 

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.   
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ zapewnił stronie czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zabranych materiałów. Strona z przysługującego jej prawa nie skorzystała. 

 
P o u c z e n i e 

 
 Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra 

Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszej decyzji.  Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.   

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
 Stosowna informacja o przedmiotowej decyzji znajduje się w publicznie 
dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie. 
 W przypadku naruszenia przez posiadacza odpadów przepisów dotyczących 
ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji 
podjęte zostaną wobec Strony czynności  określone w art. 47 ustawy o odpadach. 
 Szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). 
 
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 616,00 złotych 
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa: 
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423                                   Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA 
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1. Pan Tomasz Zdebski prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe METALEX Tomasz Zdebski, Mała Wieś 213, 32-002 Węgrzce Wielkie 
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