
B U R M I S T R Z        Sierpc, 14.04.2008. 
MIASTA SIERPC 
09 – 200  S i e r p c           
Nr  WKM 7054/1/08 
 
 
 

DECYZJA – ZEZWOLENIE 
Na prowadzenie działalno ści gospodarczej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści znajduj ących si ę na terenie miasta 
Sierpca 

 
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, 
• ALBA ekoserwis Sp. z o.o.  
• Z siedzibą w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 5 
• Reprezentowaną przez :  
� Prezesa Zarządu - Joannę Jakubską - Janeczko 
� Prokurenta – Alicję Bańkowską 

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 ALBA ekoserwis Sp. z o.o.  będzie 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości i obiektów uŜyteczności 
publicznej, transport 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. 
3.1. Odpady komunalne o kodzie 20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy wskazanego we wniosku.  
3.2. Odbiór nie segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie będzie 
następował w podziale na niŜej wymienionych 5 grup: 
� Odpady o kodzie 20 02 02  - gleba i ziemia, w tym kamienie, deponowane będą 

w miejscach do tego przeznaczonych. 
� 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 unieszkodliwienia bądź 
będą poddane odzyskowi (kompostowane). 

� Odpady niebezpieczne – występujące w strumieniu odpadów komunalnych – będą 
zbierane i magazynowane na terenie własnym wnioskodawcy 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 wydzielane będą ze strumienia odpadów 
niesegregowanych poprzez : 
zorganizowanie selektywnej zbiórki danego rodzaju odpadów u źródła tj. zbiórkę odpadów 
w systemie workowym (worki w oznakowane kolorystycznie) lub zbierane w pojemnikach 
oznakowanych dla danego rodzaju odpadu. Tak wyselekcjonowane odpady przekazywane 
będą do kompostowania. 
Wysortowanie odpadów biodegradowalnych ze strumienia zebranych odpadów 
niesegregowanych w odpowiedniej instalacji i przekazanie ich do miejsc odzysku. 
 

5. Termin podj ęcia działalno ści : 
Wnioskodawca podejmie działalność na w/w obszarze po otrzymaniu uprawomocnieniu się 
zezwolenia. 

Zezwolenie wydaje si ę na okres 10 lat tj. do 27.03.2018 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, 3,2 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. 
� Do prowadzenia działalności w w/w zakresie  ALBA ekoserwis sp. z o.o. posiada 

niezbędne środki techniczne. Dysponuje odpowiednimi środkami transportu tj.  
1) Śmieciarki – 4 szt. 
2) Kontenerowce – 3 szt. 
3) Samochód cięŜarowy – 1 szt. 
4) Pojazd do przewoŜenia kontenerów – 1 szt. 

• Transport do uprawnionego odbiorcy  –  z uwagi na brak moŜliwości 
przeprowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia w miejscu powstania odpadów oraz 
konieczność przemieszczania odpadów, ALBA ekoserwis Sp. z o.o. w oparciu o art. 8 
ust.2 i 2b 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 
zakończeniu 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 ALBA ekoserwis Sp. z o.o. 
• Przeprowadzenie dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, przy pomocy których 

prowadzona była przedmiotowa działalność. 
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. ALBA 
ekoserwis 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 o odbiór odpadów z dnia 1 listopada 2006 roku zawarta z Przedsiębiorstwem 

Usługowo – Handlowym „EKO – ŚLĄSK II” z siedzibą w Czeladzi. Umowa zawarta na 
czas nieokreślony. 

2) umowa nr 10/05/2003 o składowanie odpadów komunalnych zawarta 
z Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Aleksandrowie Kujawskim – składowisko odpadów komunalnych w SłuŜewie. Umowa 
zawarta na czas nieokreślony. 

3) Umowa nr 14/ZS/2006 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka 
z o.o. z siedzibą w Toruniu na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów. Umowa 
zawarta na czas nieokreślony. 

4) Umowa nr SK/54/2005 na składowanie oraz na odzysk i recykling odpadów 
segregowanych zawarta z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami 
„MASTER” Sp. z o.o. w Tychach. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

5) Umowa zawarta z „SARPI” Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. na odbiór i  termiczne 
przekształcenie odpadów. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

6) Umowa nr EK/41/2004 na odbiór odpadów niebezpiecznych zawarta z PHUP „EKO – 
NEUTRAL - ELEKTRON” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Umowa zawarta na czas 
nieokreślony. 

7) Umowa nr UOZ 4/06/2007 na odbiór  zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zawarta z Mega Service Recycling Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku Białej. Umowa 
zawarta na czas nieokreślony. 

8) Porozumienie w sprawie podjęcia współpracy w zakresie nieodpłatnego zbierania 
i przekazywania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawarta 



z ELEKTROEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Porozumienie  zawarte na czas nieokreślony. 

9) Zaświadczenie o gotowości przyjęcia odpadów w postaci zuŜytych baterii 
i akumulatorów przez firmę, która jest ich rekyklerem tj. Dolnośląską Korporację 
Ekologiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach. 

10) Zaświadczenie o gotowości przyjęcia odpadów ( 200114, 200115, 200126) przez Firmę 
Rewital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

11) Zaświadczenie o gotowości przyjęcia odpadów komunalnych do sortowni 
pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”  przez firmę „Reykling 
Wojkowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. 

 
UZASADNIENIE 

ALBA ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 5, wystąpiła do 
Burmistrza Miasta Sierpc z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na  
terenie miasta Sierpca. ZłoŜony wniosek spełnia wymagania art. 8  ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U  z 2005   roku 
Nr 236, poz.1042). 

Zgodnie z art. 7 ust. 1  i 6  cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości znajdujących się na  terenie miasta Sierpca w drodze decyzji udziela burmistrz, 
w tym przypadku Burmistrz Miasta Sierpc. 

 
Tutejszy organ po dokonaniu analizy przedłoŜonego wniosku stwierdził, iŜ wnioskodawca 

spełnił  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   

        /-/ Marek Kośmider 

 
 
Otrzymują : 

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

2. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach 
Ul. Opolska 23 
42 – 600 Tarnowskie Góry 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu 
Inspektorat w Tarnowskich Górach 
Ul. Górnicza 4/8 

 42 – 600  Tarnowskie Góry 
4. a/a 

 
 


