wrzesnla 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
6. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy 0 odpadach nalezy prowadzic ilosciowq
i jakosciowq ewidencj~ odpadow oraz wypetniac obowiqzki okreslone wart. 37 w/w
ustawy.
IV. Decyzj~ wydaj~ na czas okreslony do 29 czerwca

2021r.

Uzasadnienie
Przedsi~biorca
prowadzqcy
dziatalnosc
pn. Katarzyna
Mazur "eMprofit",
ul. Dtugosza 2-6, 51-162 Wrodaw, wystqpit z wnioskiem 0 wydanie zezwolenia
na
prowadzenie
dziatalnosci
w zakresie odzysku,
zbierania
odpadow
innych
niz
niebezpieczne oraz ich transportu na terenie catego kraju. We wniosku opisano rodzaje
odpadow przewidzianych do odzysku, zbierania oraz transportu, a takze opisano srodki
transportu oraz miejsce magazynowania odpadow. W dniu 14.06.2009r. przeprowadzono
wizj~ na terenie przy ul. Dtugosza 2-6 w trakcie ktorej stwierdzono, ze mozliwosci
techniczne i organizacyjne pozwalajq nalezycie prowadzic dziatalnosc w przedmiotowym
zakresie.
Do wniosku zostaty zatqczone nast~pujqce dokumenty:
umowa dzierzawy nieruchomosci zlokalizowanej we Wrodawiu przy ul. Dtugosza 2-6,
kopie dokumentow
rejestracyjnych
srodka transportu
z aktualnymi
badaniami
technicznymi.
Po zapoznaniu si~ z wnioskiem stwierdzono, ze sposob post~powania z odpadami oraz
produktami powstatymi w wyniku odzysku odpadow jest zgodny z obowiqzujqcymi
przepisami.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
W przypadku stwierdzenia, ze dziatalnosc obj~ta niniejszq decyzjq stwarza uciqzliwosci
dla okolicznych mieszkancow lub jest prowadzona niezgodnie z niniejszq decyzjq
lub z przepisami ustawy 0 odpadach oraz Prawo ochrony srodowiska, decyzja moze
zostac cofni~ta bez odszkodowania zgodnie z art. 30 ustawy 0 odpadach.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego, Wrodaw, pI. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem organu, ktory
jq wydat, w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 oplaeie skarbowej (Oz. U.
2006 Nr 225, poz. 1635ze zmianami) oraz punktu 44 ez~sei III zalqeznika do w/w ustawy w dniu
11.04.2011r. zostala wniesiona oplata skarbowa w kwoeie 1232,00 zl (szescset szesnascie zlotych)
na konto Urz~du Miejskiego Wroclawia nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 - potwierdzenie
wplaty w aktaeh sprawy.

Otrzymuja:
1. "eMprofit", Katarzyna Mazur
ul. Dfugosza 2-6, 51-162 Wrodaw
Do wiadomosci:
1. Marszafek Wojewodztwa Dolnoslqskiego,
Wybrzeie J. Sfowackiego 12-14, 50-411 Wrodaw.
2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,
ul. Paprotna 14,51-117 Wrodaw
3. a/a
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