
STAROSTA O P O L S K I 
ul. I Maja 29 
45-068 Opole 

OŚ.6233.11.2016.MDZ. ' Opole 2016-05-17 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust.5, ust. 6 i ust. 7 pkt 2, 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.), w związku z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U . z 2013r. 
Poz. 21 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku pani Martyny Kisielewskiej 
pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego P E T R O M E X Janusz Kisielewski, 
46-070 Komprachcice, ul. Pocztowa 3 z dnia 05.05.2016r. w sprawie wydania zezwolenia na 
transport odpadów i dołączonych do niego materiałów 

o r z e k a m : 

I . Zezwolić Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu P E T R O M E X Janusz 
Kisielewski, 46-070 Kompraeheiee, ul. Pocztowa 3, prowadzącemu usługi w zakresie 
transportu, na transport odpadów, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

I I . Ustalić rodzaj odpadów przewidywanych do transportu: 

1. 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 

2. 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające degradacji 

3. 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

4. 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

5. 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

6. 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

7. 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

8. 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 

9. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

10. 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 
chlorowcoorganiczne 

U . 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

12. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13. 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ulegające łatwo biodegradacji 

14. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

15. 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła 
zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 

16. 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych inne niż wymienione w 13 03 01 

17. 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła łatwo 
ulegające biodegradacji 

18. 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 
biodegradacji 

19. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektrolozatory i nośniki ciepła 

20. 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 
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V. Zezwolenie niniejsze obowiązuje do dnia 16 maja 2026 roku. 

Pouczenie 

Niniejsze decyzja zachowuje ważność na czas na jaki została wydana, nie dłużej jednak 
niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013. poz. 21 
z póżn. zm.) lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis 
nastąpił w terminie wcześniejszym. 

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

Pani Martyna Kisielewska pełnomocnik Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 
PETROMEX Janusz Kisielewski, 46-070 Komprachcice, ul. Pocztowa 3 wystąpiła 
z wnioskiem z dnia 05.05.2016r. o wydanie zezwolenia na transport odpadów na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do wniosku dołączono materiały, z których wynika, że zaproponowane warunki 
prowadzenia transportu odpadów nie będą miały ujemnego wpływu na stan środowiska, pod 
warunkiem przestrzegania obowiązków zapisanych w punkcie IV niniejszej decyzji. 

Jednocześnie uwzględniono fakt, iż firma posiada środki transportu samochodowego 
oraz przygotowaną kadrę do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, 
w związku z czym zezwolono firmie na prowadzenie działalności w przedmiotowym 
zakresie. Ponieważ firma będzie transportować przede wszystkim odpady niebezpieczne 
zobowiązano ją do stosowania się do wymagań umów ADR, gdy transportowane odpady 
kwalifikują się do takiego transportu zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 201 Ir. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 22Zr4K5z:D367). 

Biorąc pod uwagę powyższe oho ja 

UWAGA. Jednocześnie zwrafca się uwa 
określonych w niniejszym zezWoleniu na 
wnioskiem, w celu określenia nowych wan\ĵ j0 

Od niniejszej decyzji służy stronom ^j)r&i^'ypniesienia odwołania od Samorządowego 
Kołegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Opolskiego w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia 

wstępie. 

przypadku zmiany warunków 
stąpić powtórnie ze stosownym 

w C'̂ iu iQS'-e>t'. (io^6^-\ kon;o Urzędu Miasta Opola 
nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 

lub dowodem wpłaty nr 
dokonano wpłaty opłaty skarbowej 

w wysokości .<^.. '^. .€. .«t'r?. zł 

Otrzymuje: 
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ 
PHU P E T R O M E X 
Janusz Kisielewski 

Z up. Starosty 

I N S P E K T O R 

MalgorMSlDziatkiewicz 

m 
'Gechj Pc .vwCiU»vy 

46-070 Komprachcice, ul. Pocztowa 3 

Do wiadomości: 
1 .Wójt Gminy Komprachcice 
2.Marszałek Województwa Opolskiego 
3.0WI0Ś w Opolu 
4.a/a MDz-2 



21. 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 

22. 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 

23. 13 05 06* Oleje z odwadniania olejów w separatorach 

24. 13 0701* Olej opałowy i napędowy 

25. 13 07 02* Benzyna 

26. 13 08 99* Inne niewymienione odpady 

27. 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 

28. 1501 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

29. 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

30. 16 01 07* Filtry olejowe 

31. 16 01 13* Płyny hamulcowe 

32. 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

33. 16 01 22 Inne niewymienione odpady 

* odpady niebezpieczne 

I I I . Oznaczyć obszar prowadzenia działalności: 

Transport odpadów prowadzić na terenie całego kraju, tj. Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV. Określić transportującemu następujące warunki: 

1. Transport odpadów prowadzić środkami transportowymi wymienionymi w przedłożonych 
dokumentach, przystosowanymi do przewozu odpadów, w warunkach 
uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko, jak również spełniającymi 
wymogi standardowych pojazdów transportu drogowego. 

2. Transport odpadów niebezpiecznych należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych (ADR), środkami 
przystosowanymi do takiego rodzaju transportu. 

3. Zapewnić bezpieczny załadunek i rozładunek odpadów nie powodujący uciążliwości dla 
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. 

4. Odpady płynne transportować w autocysternach, odpady stałe w pojazdach ciężarowych, 
w kontenerach lub pojemnikach. 

5. Odpady płynne zbierać do autocysterny i po przewiezieniu na teren bazy zbiórki w Opolu 
przy ul. Składowej 2 przepompowywać bezpośrednio do naczepy Trailor o poj. 30 m l 
a następnie transportować do recyklera Orlen Południe w Jedliczu. 

6. Odpady stałe transportować do bazy w Opolu przy ul. Kępskiej 3-5, gdzie będą 
selektywnie magazynowane, a następnie transportowane do miejsca odbioru - posiadacza 
odpadów posiadającego odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. 


