STAROSTA MYSLIBORSKI
ul. Spokojna22
74-300 MySlib6rz

MySlib6rz,2015-01-30

wSR.6233.2.201s.RL

DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pofin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dma I2.0I.2015 r. Pani
Barbary Plewko, przedsigbiorcy prowadz4cej dzialalnoSd gospodarcz4 pod narw1
EKO24 Barbara Plewko, z siedzib4 przy ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dgbno, REGON
210962848, NIP: 5971352684, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty MySliborskiego
z dnia 10.10.2013 r. (znak: WSR.6233.44.2013.RL)

orzekam
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am.zazgodqStrony decyzjp ostateczn4starostyMySliborskiego zdnia

r. (znak: WSR. 62 3 3 .4 4.20t3 .RL) zezwalajqc4 dla

Pani Barbary Plewko, przedsipbiorcy prowadz4cej dzialalnoSd gospod
^yczq
w6wczas pod nazw4 Przedsiqbiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe,VEGA',,
z siedzib4 przy ul. Mickiewicza2,T4-400 Dpbno
na transport odpad6w w nastqpuj4cy spos6b:

1.

W punkcie I podpunkt 1 sentencji zmienianej decyzji dodaje siq kolejny rodzaj odpad6w
przewidywanych do transportu:
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Szlamy wodne zawiera.jqce farby i lakiery inne ni2 wymienione w 08 01 l5
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sentencji zmienianej decyzji ustalam termin waznoSci zezwolenia
terminu do zloZenia wniosku o wpis
do rejestru utworzonego przez Marszalka Wojewridztwa Zachorlniopomorskiego
lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nast4pil
w terminie wczeSniejsrym.
na transport odpad6w nie dluZej niZ do czasu uptywu

p

III.

Pozostawiam bez,. zmian pozostale warunki decyzji Starosty MySliborskiego
1 0. 1 0.20 1 3 r. (znak: WSR.6233.44.20 1 3.RL).

z

dnia

uzasadnienie
13.0I.2015 r. Pani Barbara Plewko, przedsiqbiorca prowadz4ca dzialalnosc
gospodarczq pod nazwqBKo24 Barbara Plewko, z siedzibqprzy ul. Mickiewicza 2, 74-400
Dqbno wyst4pila do tutejszego organu z wnioskiem z dnia 12.01.2015 r. o zmiang decyzji

W dniu

Strona
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Starosty My6liborskiego z dnia 1610.10.2013 r. (znak: WSR.6233.44.2013.RL). Starosta
MySliborski ustalil, ze ww. decyzjq zemvohl na transport odpad6w. Przedmiotowa decyzja
jest decyzj4 ostateczn4. Nadmieni(, nale?y, 2e wczelniej w oparciu o informacjq Pani Barbary
Plewko przyjqto, 2e zmientLa ona nazwe fi.-y z P.P.U.H. ,,VEGA" na EKO24 Barbara
Plewko, bez zmiany numeru REGON i nr NIP. Wiedz4c, 2e zgodnie z art. 432 $ 1 i art. 434
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. l2I, z p62n. zm.)
przedsiqbiorca dziala pod firm4 ktor4 w przypadku osoby fizycznej jest jej imiE i nazwisko i
nie wyklucza to wlqczenra do firmy pseudonimu lub okreSlefr wskazuj4cych na przedmiot
dzialalnoici przedsiqbiorcy, miejsce j.j prowadzenia oraz innych okreSleri dowolnie
obranych, Starosta MySliborski uznil., ze jest to nadal ten sam przedsiEbiorca, kt6remu
Starosta wydal wczeSniej zezwolenie na transport odpad6w.

z dnia20.0L20l5 r. (znak: WSR.6233.2.2015.RL) zawiadomil
postqpowania
administracyjnego na ww. wniosek, informujqc przy tym,
o wszczQciu
stosownie do art. 10 $ 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22013 r. pot.267, zpoZn. zm.) o udostqpnieniu akt sprawy do wglqdu. Strona
do dnia wydania niniejszej decyzji nie korzystala z przysluguj4cego jej prawa.
Starosta MySliborski pismem

Pani Barbara Plewko, przedsiqbiorca prowadz4cej dziaNalnoSc gospodarczg pod nazwq
EKO24 Barbara Plewko, z siedzibqprzy ul. Mickiewicza 2,74-400 Dqbno rozszerza zalcres
Swiadczonych uslug o kolejny rodzaj odpad6w przewrdzianych do transportu i bgdzie dziaNal
w obrpbie dotychczasowego zezwolenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej walnego
z mocy prawa nie dluzej niz do czasu uplywu terminu do zlolenra wniosku o wpis do rejestru
utworzonego ptzez Marszalka Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego lub do dnia uzyskania
wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastqpil w terminie wczeSniejszym.

dp

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 , z p62n. zm.) organ administracji publicznej zalatwia sprawQ przez
wydanie decyzji. W mySl art. 155 ostatnio cyt. ustawy decyzja ostateczna, na mocy kt6rej
strona nabyla prawo, mohe by6 w kahdym czasie zazgodqstrony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, kt6ry jq wydal, Iub przez organ v'rylszego stopnia, jezeli
przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiaj4siq uchyleniu lub zmranre takiej decyzjiiprzemawiaza
tym interes spoleczny lub sluszny interes strony. Opierajqc sip na wyroku NSA z dnia
13.12.1996 r. (sygn.: III SA 1207195), Starosta MySliborski jest zdania, 2e decyzje
podejmowane w trybie art. 155 ww. Kodeksu postEpowania administracyjnego maj4 charakter
decyzji uznaniowych. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 2I),
stanowi wprost w art. 233 usI.3,2e do wydania zezwolen na transport odpad6w do czasu
utworzenia rejestru przez marszalka wojew6dztwa, stosuje sip przepisy ustawy z dnia
27 .04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p62n. zm.). JednoczeSnie
zatwa2y6 nale?y, 2e v'rw. ustawa o odpadach z 2012 r. nie sprzeciwia siE zmianom decyzji,
takhe tym, wydanym na podstawie przepis6w dotychczasowych.
Zatem, maj4c na uwadze, 2e za zmranqprzedmiotowej decyzji przemawia interes spoleczny
w tym sensie, 2e nieuregulowanie rodzaj6w odpad6w przewidzianych do transportu
w stosownym zezwoleniu mogloby prowadzii do niekontrolowanego gospodarowania
odpadami i w spos6b nielegalny. JednoczeSnte, uznajqc dobr4 wolE Strony do uregulowania
formalno-prawnego gospodarki odpadami za jej sluszny interes i bior4c powyzsze pod uwagE
nale2alo orzecjak w sentencji.
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pouczenie
Ni,niejsza decyzja obowi4zuje l4cznie

z

d,ecyzj1

z dnia 10.10.2013 r.

(znak:

wsR.6233.44.20 13.RL).
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
Szczecinie, wniesione za poSrednictwem Starosty MySliborskiego w ci4gu czternastu dni
od dniajej dorqczenia.

w

ngr lE. Henryk Oczkoi
Naczeln ik Wydziahr Srodcwiska

lewko, EKO24 Barbara Plewko

2.

a2,74-400 Dgbno.
Aa.

Do wiadomoSci:
I. Marszalek Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin.
2. Zachodniopomorski Woj ew6dzki Inspektor
Ochrony Srodowiska,
ul. Waty Chrobrego 4,10-502 Szczecin.
3. Burmistrz Dqbna,
ul. Pilsudskiego 5,74-400 Dgbno.

uts

tltz.

Strona 3 z 3

