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Decyzja nr 1/2006
Burmistrza Miasta Lipna
 
w sprawie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z grupy katalogowej 20 z terenu Gminy Miasta Lipna.
 
       Na podstawie art. 104 �� 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 7 ust. 1 i ust.6 oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
 
udzielam zezwolenia
 
na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna podmiotowi:
“SITA Płocka Gospodarka Komulna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą     09 – 402  Płock, ul. Przemysłowa nr 31
 
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01)
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10
Odzież
20 01 11
Tekstylia
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 30 
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 01 41
Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02
Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02
Gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03
Inne odpady komunalne
20 03 01
Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne
20 03 02
Odpady z targowisk
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 99
Odpady Komunalne niewymienione w innych podgrupach na niżej wymienionych warunkach:
 
Obszar działalności objętej zezwoleniem: granice administracyjne Gminy Miasta Lipna;
Termin podjęcia działalności: 01.12.2006 r.
Termin do którego obowiązuje zezwolenie: 30 kwietnia 2014 roku;
Miejsce odzysku/unieszkodliwiania odpadów komunalnych: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka  Sp. z o.o. z siedzibą w Kobiernikach 42, 09 – 413 Sikórz;
Jakość usług świadczonych na rzecz społeczności miasta nie może odbiegać od średniego standardu usług usuwania odpadów na terenie Polski;
Korzystający z zezwolenia zobowiązany jest do prowadzenia na terenie Gminy Miasta Lipna działalności na zasadach selektywnej zbiórki odpadów;
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem korzystający z zezwolenia we własnym zakresie i na koszt usunie z terenu Gminy Miasta Lipna będący jego własnością sprzęt przeznaczony do realizacji przedmiotu zezwolenia oraz doprowadzi miejsca usytuowania sprzętu do należytego stanu higieniczno – sanitarnego (dezynfekcja, odnowienie);
 Usługi wykonywane w ramach niniejszego zezwolenia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu odpowiednich standardów sanitarnych i ochrony środowiska. Pojemniki na gromadzenie odpadów, dostarczone przez korzystającego z zezwolenia, muszą odpowiadać standardom wielkości (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP) i rodzaju materiałów, z jakich są wykonane (tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana). Transport odpadów musi odbywać się w bezpylnych samochodach specjalistycznych;
Korzystający z zezwolenia musi prowadzić dokumentację działalności objętej zezwoleniem umożliwiającą wgląd organom kontrolującym faktury wykonania usług objętych zezwoleniem oraz zgodność warunków świadczenia usług z obowiązującymi przepisami prawa, w tym miejscowego. W szczególności korzystający z zezwolenia zobowiązany jest do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji zbierania odpadów;
Korzystający z zezwolenia zobowiązany jest wypełnić wszelkie wymagania określone w Zarządzeniu nr 39/2004 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Lipna (...) pod rygorem cofnięcia niniejszego zezwolenia.
 
Uzasadnienie 
 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku wystąpiła do Burmistrza Miasta Lipna o wydanie decyzji na odbieranie odpadów komunalnych stałych z grupy 20 zmieszanych i selektywnie segregowanych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lipna. Wobec spełnienia przez Wnioskodawcę wszelkich warunków stawianych przez samorząd miasta Lipna przedsiębiorcą  ubiegającym o wykonanie przedmiotowego rodzaju działalności należało orzec jak w sentencji decyzji.
      Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


