
B U R M I S T R Z        Sierpc, 23.10.2006. 
MIASTA SIERPC 
09 – 200  S i e r p c           
Nr  WKM 7054/1/06 
 
 
 

DECYZJA – ZEZWOLENIE 
Na prowadzenie działalno ści gospodarczej w zakresie odbierania z terenu mias ta Sierpca 

odpadów komunalnych  oraz odpadów opakowaniowych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 6  i art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity Dz U z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 
z późniejszymi zmianami)  
 

Orzekam 
Zezwolić na prowadzenie działalności w zakresie odbierania z terenu miasta Sierpca odpadów 
komunalnych 

1. Imię i nazwisko lub nazw ę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi ębiorcy, 
• „SITA”  Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o  
• Z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31 
• Reprezentowaną przez :  
� Prezesa Zarządu – mgr Krzysztofa Izmajłowicza 
� Wiceprezesa Zarządu – mgr Tomasza Junkiert 

2. Określenie obszaru i przedmiotu działalno ści obj ętej zezwoleniem 
• Obszar objęty zezwoleniem na wykonywanie w/w działalności jest teren Miasta Sierpc. 
• Przedmiotem działalności  wykonywanej przez Spółkę SITA będzie odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli   nieruchomości i obiektów uŜyteczności publicznej, 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych i odpadów 
komunalnych sklasyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 27 
września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U Nr  112/01 poz. 1206) w grupie 20 – 
odpady komunalne  

 

20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie                     

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywn ie (z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 Papier i tektura                                                                  

20 01 02 Szkło   

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                                           

20 01 10 OdzieŜ         

20 01 11 Tekstylia        

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne    

20 01 30 Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29                                         

20 01 32 Leki inne niŜ wymienione w 20 01 31 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33                              



20 01 36 ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21, 20        01 23 i 
20 01 35                                                                  

20 01 38 Drewno inne niŜ 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 niŜ wymienione w 20 01 19                              

20 01 99 Inne niewymienione 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 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących do gromadzenia nieczystości       

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                                              

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe                                                           

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach                                

Odpady niebezpieczne z grupy 20  

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki  fotograficzne 

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony                                                     



20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25                                   

20 01 27* Farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 31* Leki cytostatyczne  i  cytotoksyczne 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te  baterie 

20 01 35* ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23  i  20 
01 35                                  

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

3. Sposób post ępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunaln ych: 
Odebrane odpady komunalne będą przekazywane do wykorzystania gospodarczego lub 
unieszkodliwienia poprzez składowanie do uprawnionego odbiorcy, który posiada stosowne 
zezwolenia. 
� Odpady komunalne o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – będą 

przekazywane uprawnionemu odbiorcy wskazanego we wniosku 
� Odpady o kodzie 20 02 02  - gleba i ziemia, w tym kamienie, deponowane będą na 

miejskim składowisku ziemi i gruzu. 
� Nieczystości ciekłe z opróŜnianych zbiorników bezodpływowych samochodem 

asenizacyjnym, wywoŜone będą do uprawnionego odbiorcy wskazanego we wniosku. 
� Odpady wysegregowane o kodzie 20 01 40 - Metale  - będą przekazywane  do uprawnionego 

odbiorcy wskazanego we wniosku. 
� Selektywnie zebrane surowce wtórne – makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) będą przekazywane do 

odzysku  uprawnionym odbiorcom wskazanym we wniosku. 
� Odpady ulegające biodegradacji – będą przekazywane do kompostowni ZUOK w Kobiernikach. 
� Odpady niebezpieczne – występujące w strumieniu odpadów komunalnych – będą zbierane i 

magazynowane na terenie własnym wnioskodawcy w specjalistycznym, hermetycznie zamkniętym 
kontenerze. Po zebraniu odpowiedniej partii odpadów  zostaną one przekazane do unieszkodliwienia 
uprawnionemu odbiorcy. 

4. Sposób  realizacji obowi ązku ograniczenia masy odpadów ulegaj ących biodegradacji.. 
Odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego typu odpadów 
ustawionych na terenie naleŜącym do właścicieli nieruchomosci. Po napełnieniu pojemnika będą przewoŜone  na 
teren kompostowni w ZUOK w Kobiernikach.       
5. Termin podj ęcia działalno ści : 
Wnioskodawca podejmie działalność na w/w obszarze po otrzymaniu i uprawomocnieniu się 
zezwolenia. 

Zezwolenie wydaje si ę na okres 10 lat tj. do 24.10.2016 roku  
6. Wymagania w zakresie usług obj ętych zezwoleniem. 
W celu prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie odbierania, zbierania i transportu 
odpadów z terenu Miasta Sierpca, wnioskodawca tj. SITA Płocka Gospodarka Komunalna 
Sp. z o.o.  wykonywać będzie następujące czynności: 
• Selektywna zbiórk ę – odpady zbierane będą w sposób selektywny w przystosowanych 

do tego celu pojemnikach (miedzy innymi o pojemności 1,1 m3, 1,5 m3 i kontenerach 7 
m3 ) 
Pojemniki naleŜy oznakować poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji 
o rodzaju zbieranych odpadów np. „MAKULATURA”, „SZKŁO”, „PLASTIK”.  
Miejsce rozstawienia pojemników naleŜy uzgodnić z tutejszym urzędem. Natomiast  
liczba rozstawionych pojemników będzie uzaleŜniona od potrzeb kontrahentów. 

• Odbiór odpadów  – podstawą do obierania wysegregowanych odpadów jest ich 
selektywny transport, który będzie poprzedzony podczyszczeniem czyli dodatkowym 



sortowaniem surowców w miejscu ich zbiórki. Pozwoli to na bezpośrednie przekazanie 
odpadów  do miejsca ich odzysku i przemysłowego wykorzystania. 
Etapy odbioru  odpadów w zaleŜności od stosowanego środka transportu: 
� Samochód specjalistyczny cięŜarowy-skrzyniowy z urządzeniem skrzyniowym (HDS) 

1) odpady odbierane będą selektywnie tj. w zaleŜności od liczby zamontowanych 
przegród (ładowany jest jeden lub dwa rodzaje odpadu) 

2) odpady odbierane z pojemników przystosowanych do opróŜniania za pomocą 
urządzenia dźwigowego, podnoszony będzie na wysokość umoŜliwiającą 
opróŜniania skrzyni ładunkowej . Po opróŜnieniu pojemnik odstawiany będzie 
na swoje stanowisko. 

3) Pracownicy wnioskodawcy dokonywać będą „podczyszczenia” surowców 
wtórnych znajdujących się w skrzyni ładunkowej samochodu. Wszystkie 
zanieczyszczenia znajdujące się wśród wyselekcjonowanych  odpadów 
usuwane będą do pojemnika na odpady komunalne. 

4) Segregowane odpady komunalne transportowane będą do uprawnionych 
odbiorców, gdzie przeprowadzi się ich odzysk. 

� Samochód specjalistyczny-śmieciarka 
1) Odpady odbierane będą selektywnie tj. tylko jeden rodzaj odpadów załadowany 

będzie do jednocześnie odpowiednio oznakowanego pojazdu odbierającego. 
2) KaŜdy podstawiony do śmieciarki pojemnik, po zamocowaniu w zaczepach 

dźwigowych mechanizmu wywrotki, podnoszony będzie z poziomu ziemi 
hydraulicznym urządzeniem zasypowym śmieciarki i opróŜniany do kosza 
zasypowego śmieciarki.  Po opuszczeniu mechanizmu i wyczepieniu pojemnik 
odstawiany będzie na swoje stanowisko. 

3) Pracownicy wnioskodawcy dokonywać będą „podczyszczenia” surowców 
wtórnych znajdujących się w koszu zasypowym śmieciarki. Wszystkie 
zanieczyszczenia znajdujące się wśród wyselekcjonowanych odpadów 
usuwane będą do pojemnika na odpady komunalne. Po podczyszczeniu 
odpady ładowane będą z kosza zasypowego do skrzyni ładunkowej – tylko 
jeden rodzaj odpadów do samochodu odbierającego. 

4) W przypadku odpadów z makulatury oraz plastików następować będzie ich 
zgniatanie w skrzyni ładunkowej śmieciarki co w efekcie zmniejszy pojemność 
przewoŜonych odpadów i umoŜliwi jednorazowo przewieźć około 30-40 m3 
plastików. 

5) Odpady zmieszane wysypywane będą bezpośrednio do śmieciarki. 
6) Posegregowane odpady komunalne transportowane będą do uprawnionych 

odbiorców, gdzie przeprowadzony zostanie ich odzysk.  
� Do prowadzenia działalności w w/w zakresie  SITA Płocka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o. posiada niezbędne środki techniczne. Dysponuje odpowiednimi środkami 
transportu tj.  
1) Śmieciarki szufladowe bezpylne w ilości 8 szt. 
2) Samochody cięŜarowe z zabudową bramową w ilości 2 szt. 
3) Samochody cięŜarowe Star HDS w ilości 2 szt. 
4) Samochód asenizacyjny w ilości 1 szt. 
5) Samochód polewaczka w ilości 1 szt. 
6) Zamiatarki uliczne w ilości 2 szt. 
7) Samochód cięŜarowy Lublin w ilości 1 szt. 
8) śuk  w ilości 1 szt. 
9) Citroen Berlingo w ilości 2 szt. 
10) Ciągnik Ursus w ilości 1 szt. 
11) Przyczepy samochodowe w ilości 2 szt. 
12) Specjalistyczny sprzęt  do mycia i dezynfekcji pojemników 

• Transport do uprawnionego odbiorcy  –  z uwagi na brak moŜliwości 
przeprowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia w miejscu powstania odpadów oraz 
konieczność przemieszczania odpadów, SITA Płocka Gospodarka Komunalna 
Sp. z o.o. w oparciu o rat. 8 ust.2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 



w gminach zadeklarowała gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez 
uprawnione jednostki, które posiadają wymagane prawem zezwolenia na odzysk lub 
unieszkodliwianie w/w odpadów. 

7. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane 
po zako ńczeniu działalno ści obj ętej zezwoleniem. 
W przypadku zawieszenia działalności lub jej zakończenia zastosowanie mają 
następujące zabiegi : 
• Wycofanie z terenu Miasta Sierpc wszelkich urządzeń przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych będących  własnością SITA Płocka Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o. 

• Usunięcia z terenów i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
wszelkich odpadów tymczasowo tam magazynowanych, a w szczególności  
surowców wtórnych oraz wydzielonych z nich zanieczyszczeń, jak równieŜ odpadów 
związanych z eksploatacją taboru samochodowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zakresu ochrony środowiska. 

• Przeprowadzenie dezynfekcji terenów oraz dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności oraz garaŜowania taboru 
samochodowego. 

8. Inne wymagania szczególne wynikaj ące z odr ębnych przepisów, w tym wymagania 
dotycz ące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony  środowiska 
i obowi ązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalno ści obj ętej 
zezwoleniem. 
Realizując działalność gospodarczą objętą niniejszym zezwoleniem przedsiębiorca tj. 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  zobowiązana jest do pisemnego 
dokumentowania zawartych umów oraz przechowywania dowodów zapłaty  za 
świadczone usługi za okres minimum         3 lat  licząc od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym   dokument wystawiono. 

9. Określenie miejsca odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  komunalnych 
odbieranych od wła ścicieli nieruchomo ści. 
Wnioskodawca przedstawił stosowne umowy z odbiorcami odpadów komunalnych 
i opakowaniowych.  
1) umowa nr 31/ZUOK/03 z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach 

k/Płocka na kompleksowe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niŜ 
niebezpieczne. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony 

2) umowa nr 1/W/04 zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Drobinie – składowisko w Cieszewie. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

3) Umowa z Firmą „REC-POL” Sp. z o.o. w Płocku na odbiór odpadów 
opakowaniowych. Umowa zawarta na czas nieokreślony.  

4) Umowa o współpracy  z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „SO” Józef 
Sobiesiak w Nowym Miszewie na odbiór odpadów opakowaniowych. Umowa zawarta 
na czas nieokreślony.  

5) Umowa o współpracy z INTERCELL RECYCLING Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 
odbiór odpadów opakowaniowych, pochodzących z selektywnej zbiórki. Umowa 
zawarta na czas nieokreślony. 

6) Umowa o współpracy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Transportowym 
Skup Złomu  Jacek Brudnicki z Płocka na odbiór odpadów z Ŝelaza, stali, metali 
nieŜelaznych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

7) Umowa o współpracy z Przedsiębiorstwem Skup i SprzedaŜ Surowców Wtórnych 
z Płocka na odbiór złomu metalowego. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

8) Umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi 
zawartą ze Spółką „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z Płocka 

 
UZASADNIENIE 

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31, 
wystąpiła do tutejszego urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 



w zakresie odbierania z terenu miasta Sierpca odpadów komunalnych. Wnioskodawca spełnia 
wszelkie warunki przewidziane prawem i wymagane do uzyskania zezwolenia 

 
 
Pouczenie : 

1. JeŜeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 
warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania 
naruszania tych warunków. JeŜeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te 
warunki, organ moŜe cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania. 

2. Od decyzji niniejszej słuŜy stronom prawo wniesienia odwołania do samorządowego 
kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. 

 
 

B U R M I S T R Z   

        /-/ inŜ. Marek Kośmider 

 
 
 
 
Otrzymują : 

1. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
Ul. Przemysłowa 31 
09 – 400 Płock 

2. Urząd Skarbowy w Płocku 
Ul. 1 Maja 7a 
09 – 402 Płock 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku 
Ul. Jachowicza 1  

 09 – 402  Płock 
4. a/a 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


