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Na po;:iSta.wie -1~

zerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r„ poz. 23), art. 28 ust.1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pózn . zm .) w
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r„ poz.21 - tekst jednolity z
wpływu

wniosku z dnia 19 stycznia 2016 r. (data
Pana Wojciecha Janki Dyrektora

Zakładu

2013 r. znak: DR-OS.6233.20.2013.AS

Urzędu

późn .

z art. 233 ust. 2

zm .), po rozpatrzeniu

Miasta Zielona Góra 22 stycznia 2016 r.)

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z

zmianę

Górze przy ul. Zjednoczenia 11 O o

do

związku

siedzibą

w Zielonej

decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra z dn ia 18 listopada

udzielającej

zezwolenia na transport odpadów, zmienionej

decyzją

z dnia 26 stycznia 2015 r. znak: DR-OS .6233.1.2015 .AS

orzekam:
zmienić decyzję

z

z dnia 18 listopada 2013 r. znak: DR-05.6233.20.2013.AS

późniejszą zmianą

z dnia 26 stycznia 2015 r. znak: DR-05.6233.1.2015.AS

udzielającą
wydaną

zezwolenia na transport odpadów

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
65-~20

Zielona Góra, ul. Zjednoczenia

~10

REGON: 000160821
w

następujący

sposób:

I. Punkt 6 decyzji otrzymuje brzmienie:
.6. Termin

obowiązywania

zezwolenia do dnia 23 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1
(tj. rejestru podmiotów
do którego

został

wprowadzających

produkty, produkty w opakowaniach i

ustawowo zobligowany

marszałek

województwa),

gospodarujących

transportuj ący

odpady

odpadami,

są obowiązani

do uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Na podstawie art. 234 ust. 1 rejestr, o którym mowa
w art. 49 ust. 1, tworzy

się łącznie

z BDO. Zgodnie z art. 238 ust. 1 BDO tworzy

24 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 234 ust. 2 podmioty
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1,

są zobowiązane

się najpóźn iej

objęte obowiązkiem złożen ia

do

złożenia

do dnia

wniosku o wpis

tego wniosku w term inie 6

mies ięcy

od dnia utworzenia rejestru ."
li.

Pozostałe

punkty decyzji

pozostają

bez zmian .

UZASADNIENIE
Dnia 22 stycznia 2016 r. do
Dyrektora

Zakładu

Gospodarki

Urzędu

Miasta Zielona Góra

Komunalnej

wpłynął

Mieszkaniowej

z

wniosek Pana Wojciecha Janki
siedzibą

w

Zielonej

Górze

przy ul. Zjednoczenia 11 O w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 listopada
2013 r. znak: DR-OS .6233.20.2013.AS

ud zielającej

zezwolenia na transport odpadów.

