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Wrodaw, dnia 30.06.2011r.
DECYZJA
Na podstawie art. 26 ust. 1, 2, 3 i art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251
ze zmianami), oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post~powania
administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.04.2011r. (data wplywu 12.04.2011r.), uzupelnionego pismem z dnia
20.05.2011r. przedsi~biorcy prowadzqcego dzialalnosc pn. Katarzyna Mazur "eMprofit",
ul. Dlugosza 2-6, 51-162 Wrodaw,

or z e k a m:
I.

Uchylic decyzj~ Prezydenta Wrodawia zezwalajqcq na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadow innych niz niebezpieczne
nr WSR.I/C2/762-S-0U/1738/6/2003
z dnia 19.05.2003r.

II. Zezwolic przedsi~biorcy prowadzqcemu dzialalnosc pn. Katarzyna Mazur "eMprofit",
ul. Dlugosza 2-6, 51-162 Wrodaw, na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku
i zbierania
odpadow innych niz niebezpieczne na terenie
magazynu
przy
ul. Dlugosza 2-6 we Wrodawiu.
1. Odpady inne niz niebezpieczne przewidziane do odzysku i zbierania:
Kod
odpadu
0803

18

1602 14
1602 16

Ilosc W
Mg

Opis odpadu
Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

15,0

Zuzyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

20,0

Elementy usuni~te z zuzytych

w 16 02 15

urzqdzen inne niz wymienione

5,0

2. Oznaczenie miejsca prowadzenia dzialalnosci:
odzysk i zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne b~dzie odbywal si~ na
terenie nieruchomosci przy ul. Dlugosza 2-6, 51-162 Wrodaw.
3. Opis metody odzysku:
Odzysk b~dzie prowadzony w procesie R5, w nast~pujqcych operacjach:
a. demontaz obudowy kasety
b. drobiazgowa
inspekcja
zakonczona
kwalifikacjq
elementow
podlegajqcych
wymianie
C. dokladne oczyszczenie elementow mechanizmu nap~du tonera
d. instalacja watka fotooptycznego
(OPC drum), wspotpracujqcej z nim Iistwy
czyszczqcej (wiper blade) oraz resetowanie bqdz wymiana chipa zliczajqcego
e. napelnienie zbiornika odpowiednim ladunkiem tonera oraz instalacja plomby
hermetycznej
f. montaz obudowy kasety
g. proces testowania wyrobu w drukarce laserowej
testy wewn~trzne urzqdzenia
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