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DECYZJA
Dzialajqc na podstawie:

- arl.. 41 ust. 2 i 3 pkt 1 oraz arL. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz. U.22013 r., poz. 21 zp62n.zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku rcoiers postqpowania

r.

administracyjnego (Dz. U.22013 r, poz.267 zp62n.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku HSW LORRESTASp.z o.o., ul. Ludwika Tolwitiskiego 10,
37-450 Stalowa Wola z dnia 3.11.2014 r., o wydanie zezwolenia na zbieranie

i przetwarzanie

odpad6w,

orzekam

l.

udzielam HSW LORRESTA Sp. z o.o., ul. Ludwika Totwifiskiego 10, 37-450
Stalowa Wola, REGON 830392530, NIP 685-20-66-503 zezwolenia na
zbieranie odpad6w i okre6lam:
1.1. Miejsce prowadzenia dziaNalno6ci w zakresie zbierania odpad6w.
Zbieranie odpadow prowadzone bgdzie na terenie Spolki HSW Lorresta Wzy
ul. Ludwika To{winskiego 10 w Stalowej Woli
1.2. Rodzaje odpad6w przewidzianych
m
owanra.
nia
Lp.

Kod
odpadu

do zbierania oraz miejsce i spos6b ich

Rodzaj odpad6w

Miejsce ispos6b
magazynowania odpad6w

10 02 10

Zgorzelina walcown icza

Odpady magazynowane
bgdqw pryzmie boksie nr 18

2.

10 02 80

Zgary z hutnictwa 2elaza

3.

10 09 80

Wybrakowane wyroby zeliwne

4.

12 01 ',,3

Odpady spawalnicze

Odpady magazynowane
bqdq selektywnie w
pryzmach boksie nr 19

5.

16 01 17

Metale 2elazne

6.

16 01 18

Metale nieZelazne

7.

17 04 01

MiedZ, brqz; mosiqdz

8.

17 04 02

Aluminium

9.

17 04 03

Olow

10.

17 04 04

Cynk

'11.

17 04 05

Zelazo istal

12.

17 04 06

Cyna

13.

17 04 07

Mieszaniny metali

14.

19 10 01

Odpady zelaza r stali

15.

19 10 02

Odpady metali

1.

Odpady bqdq
magazynowane selektywnie
w pryzmach w boksie nr 20

nie2elaznych 1:.;
PODKARPACKIE

al.l-ttkasza Ciepliiskiego 4, 35-010 Rzesz6w
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szczeg6lowy opis stosowanej metody lub metod zbierania.
Dostarczane do miejsca zbierania odpady po zwa2eniu, softowane bgdq na frakcje
zale2ne od wielko6ci nie powodujqc zmiany kody odpad6w i umieszczane bgdq
w specjalnie na cel ptzeznaczonych boksach, kt6rych magazynowane bedq
selektywnie w pryzmach, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom do
przetwarzania. Boksy bqdq opisane nazwq i kodem odpadu oraz zabezpieczone
1.3.

przed dostgpem os6b postronnych.
1.4.

1.

2.
3.

Zezwolenie na zbieranie odpad6w udzielam pod nastqpuj4cymi warunkami.
Wszystkie odpady magazynowane bedA selektywnie, w sposob uporz4dkowany,
uniemoZliwiajqcy ich zmieszanie oraz zabezpieczajEcy Srodowisko wodne
i g ru ntowe przed zanieczys zczeniami.
Miejsca magazynowania odpadow bgdq wydzielone, oznakowane nazwq
ikodem odpadu orazzabezpieczone przed dostgpem os6b postronnych;

i transport odpad6w odbywa6 sig bqdzie w spos6b
przed ich przypadkowym rozproszeniem. Srodki transportu

q do rodzaju i ilo6ci przewozonych odpad6w.

4. wszelkie zmiany w

prowadzonym systemie gospodarki odpadami
w stosunku do stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagajq jej zmiany.

1.5. Niniejsze zezwolenie
31 grudnia 2024

ll.

11.1.

na zbieranie odpad6w

obowiqzuje

do dnia

r.

udzielam HSW LORRESTA Sp. z o.o., ul. Ludwika Totwiriskiego 10, 37-450
Stalowa Wola, REGON 830392530, NIP 685-20-66-503 zezwolenia na
przefiirarzanie odpad6w w instalacji do odzysku odpad6w niebezpiecznych
iokreSlam:

Rodzaje

i

masy odpad6w przewidzianych

do

przetwarzania w okresie
rodzaj6w

roku oraz miejsca i sposoby magazynowania poszczeg6lnych

odpad6w przewidzianych do przetwarzania:
Lp.

Kod

odpadu
10 01 01

1.
2.

10 01 02
10 01 80

3.

4.
5.

Rodzaj odpad6w

10 01 81
10 02 01
10 02 08

6.

10 02 99
10 08 09
10 09 03

IMg/rok]

Zu2le', popioly paleniskowe i pyly z

kotl6w (z wylqczeniem pyl6w z kotl6w
wymienionvch w 10 0'l 04)
Popiolv lotne z weqla
M ieszan ki popiolowo-z u2low e z
mokrego odprowadzania od pad6w
paleniskowych
Mikrosfery z popiol6w lotnych
Zu2le z proces6w wytapiania
(wielkopiecowe, stalown icze)
Odpady stale z oczyszczania gazow
odlotowych inne ni2 wymienione

w100207
7.
8.
9.

llo56

Inne niewvmienione odpadv
lnne 2u2le
Zuzle odlewnicze
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15000,00

Miejsce ispos6b
magazynowania odpad6w
Odpady magazynowane bqdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 11

10000,00
10000,00

10000,00
100000,00 Odpady magazynowane
w prvzmach w boksie nr
5000,00
Odpady magazynowane
w pryzmach w boksie nr
10000,00
5000,00
10000,00

bgdq
16

bgdq
12

Odpady magazynowane bqdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 16
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Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne ni2
wvmienione w '10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niz
wvmienione w 10 09 07
10 09 10 Pyty z gaz6w odlotowych inne niz
wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne czqstki stale niz wymienione
10 09 06

10.

11.
12.
13.

14.
15.

w 10 09

11

10 09 99

Inne niewymienione odpady

10 10 03

Zgary i zuzle odlewnicze

Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne ni2
wvmienione w '10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne ni2
wvmienione w 10 10 07
10 10 10 Pyly z gazow odlotowych inne niz
wvmienione w 10 10 09
10 10 99 Inne niewymienione odpady

2000,00

30000,00

2000,00
1000,00
5000,00
5000,00

10 10 06
16.

,17.

18.
19.

20.

21.
22.

10 12 01
10 12 03

10

'12 06

10 12 08

23.
10 12 10

24.

Odpady z przygotowania mas
wsadowvch do obr6bki termicznei
Czqstki i pyly
Zu?yte formy
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegly, kafle iceramika budowlana (po
przer6bce termicznei)
Odpady stale z oczyszczania gaz6w
odlotowych inne niz wymienione

1000,00

26.
27.

28.
29.

10 80 03
10 80 0s

ZuZle z produkcii 2elazochromu
ZuZle z produkcji zelazomanganu

12 01 01

Odpady z toczenia i pilowania Zelaza
oraz ieqo stopow
Czqstki i pyly Zelaza oraz jego stop6w
Odpady z toczenia i pitowania metali
niezelaznych
Czqstki i pyly metali niezelaznych

12 01 02

12

o',, 03

12 01 04
30.

31.

'1000,00

10000,00
5000,00
3000,00

32.
33.

12 01 21

12 01 99
16 11 02

34.

Odpady poszlifierskie inne ni2
wymienione w 12 01 16
ZuZyte materialy szlifierskie inne niz
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
Wgglopochodne okladziny piecowe
i materiaty ogniotnruale z proces6w
metalurgicznych inne niz wymienione

w161101
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Odpady magazynowane bgdq
w prvzmach w boksie nr 6
Odpady magazynowane bgdq
w pryzmach w boksie nr 16
Odpady magazynowane bqdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 17

Odpady magazynowane bqdq
w pryzmach w boksie nr 12
Odpady magazynowane bqdq
w prvzmach w boksie nr 15
Odpady magazynowane bqd4
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 14

1000,00

Odpady magazynowane bqdq
w prvzmach w boksie nr'17
Odpady magazynowane bgdq
w pryzmach w boksie nr 8

1000,00

Odpady magazynowane bgdq
w pryzmach w boksie nr 12

3000,00

3000.00
3000,00
100,00

2000,00
1000,00
100,00

12 01 17

Odpady magazynowane bgdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 12

10000,00

w101209
25.

Odpady magazynowane bqdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 17

5000,00
1000,00
3000,00

3000,00

Odpady magazynowane
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 16
Odpady magazynowane
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 13
Odpady magazynowane
w orvzmach w boksie nr
Odpady magazynowane
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 9
Odpady magazynowane
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 1

bgd4

bqdq

bgdq
1

bqdq

bgdq

Odpady magazynowane bgdq

w pryzmach w boksie nr

7

Odpady magazynowane bqdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 4
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16 11 04
35.

Oktadziny piecowe i materialy
ogniotnvale z proces6w
metalurgicznych inne ni2 wymienione

5000,00

Odpady magazynowane bgdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 4

w'16 11 03
16 11 06
36.

37.
38.

17 01 01
17 01 02
17 01 03

39.
17 01 07

40.

41.
42.
43.
44.

45.

'17

Okladziny piecowe i materialy
ogniotnruale z proces6w
niemetalurgicznych inne ni2
wvmienione w 16 11 05
Odpady betonu onzgruz betonowy
z rozbiorek i remont6w
Gruz ceglany

20000,00

Odpady innych materialow
ceramicznych i elementow
wvoosazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materialow
ceramicznych i element6w
wyposaZenia inne niz wymienione

w 17 0'l 06
0180 Usunigte tynki, tapety, okleiny

17 01 81

5000,00

3000,00

Odpady magazynowane bqdq

w prvzmach boksie nr 2
Odpady magazynowane bgdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 3

10000,00

itp.

2000,00

Odpady z remont6w i przebudowy

10000,00

d16o

17 03 02

'10000,00

Odpady magazynowane bqdq

w prvzmach boksie nr 10

Asfalt inny ni2 wymieniony

10000,00

w170301
Tluczefi torowy (kruszywo) inny ni2
wvmienionv w 17 05 07
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,
remont6w idemontaZu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02

17 05 08

Odpady magazynowane bgdq
selektywnie w pryzmach
w boksie nr 5

1000,00

15000,00

i170903
46.
47.

Zu2lei popioty paleniskowe inne niz
wvmienione w 19 01 11
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 01 12

3000,00
1000,00

Odpady magazynowane bqdq
w pryzmach w boksie nr 16
Odpady magazynowane bgdq
w prvzmach w boksie nr 12

Lqczna ilo66 odpad6w poddanych procesowi przetwa'zania nie przekroczy
390 000 Mg/rok.

|1.2. Rodzaje

i

masy odpad6w powstajecych

w

wyniku przetwarzania

w okresie roku oraz miejsca isposoby ich magazynowania:
Lp.

Kod
odpadu
19 10 01

Rodzaj odpad6w
Odpady zelaza i stali

1.

llo56
Mg/rok
4600,00

Miejsce i spos6b magazynowania

odpad6w
Odpady magazynowane bqdq
w pojemnikach lub luzem na placu
magazynowym.

2.

'19'120'l

Papier itektura

3.

19 12 02

Metale 2elazne

200,00

4.

19 12 03

Metale nie2elazne

100,00

5.

'19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

6.

19 12 07

Drewno inne ni2 wymienione

w 19'12 06
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0,10

Odpady magazynowane bqdq
w pojemnikach pod wiatq.
Odpady magazynowane bgdq
selektywnie w pojemnikach na placu
magazynowym.

0,50
5,00

Odpady magazynowane bgdq luzem
na pracu magazynowym.
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Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpad6w oraz opis procesu
technologicznego.
11.3.

Odpady przetwarzane bedq

na

Spolki HSW Lorresta

przy
ul. Ludwika Tolwihskiego 10 w Stalowej Woli na dziatkach nr ewidencyjny: 1021612
i 102t616.
P

terenie

roces tech nolog iczny obejm uje:

1.

2.

Kruszenie na kruszarkach (zespol kruszqcy 1 - kruszarka szczqkowa
stacjonarna umieszczona na koricu linii sortujqco - przesiewajEcej, zespol
kruszEcy 2 - kruszarka szczgkowa mobilna
Przetwarzanie za pomoce linii sortujEco - przesiewajqcej
.

.

przesiewajqcej przetwarzane bedq odpady w odpowiednich
proporcjach. Powyzej 80% stanowiEodpady ZuZlowe(1002 0',|, 10 08 09, 10 09 03,
10 10 03); 10 - 15 % stanowiq odpady o kodach 17 01 81,17 03 02, 10 01 01,
1001 02, 1002 08, 10 10 10, 19 09 02, 10 12 01, 10 10 99, 10 09 08, 10 10 08,
19 01 12. Pozostale 0 - 5 o/o stanowiq odpady o kodach 12 01 03, 12 01 17,
12 0221, 1201 99, 1201 04, 1201 01, 1201 02.

W linii sortujqco -

W sklad linii sortujqco - przesiewajqcej wchodzq:
kosz zasypowy,
przeno6niki ta6mowe o konstrukcji profilowej,
przeno6niki taSmowe o konstrukcji rurowej,
przesiewacze wibracyj ne,
bgben elektromag netyczny.
W wyniku przetwarzania odpad6w powstajq
10 mm, frakcja 10
kruszywa: frakcja 0

frakcja0-100mm,

-

-

63 mm, frakcja 0

- 63 mm,

odpady metaliczne,
inne odpady (tworzywa sztuczne, drewno, papier itektura).

Przet.ttarzanie odpad6w realizowane bqdzie poprzez ich odzysk metodq R5
(recykling lub odzysk innych material6w nieorganicznych).
Odpady z miejsca magazynowania transportem wewnQtrznym kierowane bqdq do
kosza zasypowego wg procedury ilo6ciowej, Z kraty gtownej wibracyjnej odpady
spadajq w postaci skrzep6w. Czg56 skrzep6w rozbijana jest na mniejsze elementy
przy pomocy 6 tonowej kuli metalowej. Nastqpnie odpady kierowane sE do bgbna
elektromagnetycznego taSmociqgiem, z kt6rego rqcznie usuwane sq
zanieczyszczenia takie- jak: drewno, guma tworzywa sztuczne, metale nielelazne.
Bgben elektromagnetyczny znajdujqcy sig ponizej przeno6nik6w ta5mowych oddziela
czgsci 2elazne za pomocq elektromagnesu i kieruje je na boczny taSmociqg, ktory
przy pomocy sit wibracyjnych rozdziela skrzepy na dwie frakcje. Pozostala czgSc
material6w systemem ta5mociqg6w kierowana bqdzie na sita wibracyjne o r6znych
wymiarach, skqd odbierane bedE roZne frakcje kruszywa drogowego. Wigksze
frakcje kruszywa dodatkowo przerabiane bgdq na kruszarce w celu otrzymania
kruszywa odpowiedniej frakcji.

Odpady o kodach 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04 wprowadzane bgdq do
procesu przetwarzania w celu wzbogacenia odpadow metalicznych.
W wyniku przetworzenia powstan4 odpady o kodach: 19 10 01 , 19 12 02, 19 12 03
o s -|t.7 24 4 .22.20 1 4.MM
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Wydajno$;6 instalacji

:

- przesiewalqca dla kruszywa o wydajno6ci
300 000 Mg/rok , obslugiwana przy pomocy dw6ch ladowarek oraz koparki,
kruszarka o wydajno6ci 90 000 Mg/rok,
linia technologiczna sorlujEco

11.3. Zezwolenia udzielam pod nastqpujqcymi warunkami

1. Odpady przewidziane do przetwarzania i powstajqce w wyniku przetwarzania

4.
5.

6.

magazynowane beda selektywnie, w miejscach opisanych nazwq i kodem
oraz zabezpieczonych p rzed dostgpem os6b postron nych.
Przemieszczanie odpad6w odbywa6 siq bgdzie w spos6b zabezpieczajqcy przed

od pad u

ich przypadkowym rozproszeniem i pyleniem.

Odpady wprowadzane bgde
okre6lonych w punkcie

11,2.

do

procesu przetwarzania

w

proporcjach

niniejszej decyzji,

Przed wprowadzeniem wytworzonych substancji na rynek Spotka uzyska
wszelkie wymagane prawem dokumenty potwierdzajqce, i2 moga by6
bezpiecznie stosowane do danego celu i stanowiq produkt handlowy.

7. Ka2da partia odzyskanych odpadow bqdzie poddawana badaniom w celu
8.

potwierdze nia i2 speln ia wymagan ia.

Wyniki badafi powstalych produkt6w bedq. przechowywane

3

lata od

ich

wykonania.

9. Wszystkie procesy

produkcyjne, magazynowanie surowc6w, produkt6w,

p6lproduktow i wyrob6w na terenie instalacji bgdq prowadzone na powierzchni
szczelnej.
10. Wszelkie zmiany w prowadzonym systemie gospodarki odpadami w stosunku do
stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagajq jej zmiany,

ll.4 Niniejsza zezwolenie na przetwarzanie odpad6w obowi4zuje do
31 grudnia 2024 roku.

dnia

Uzasadnienie

HSW-LORRESTA Sp. z o.o,, ul. Ludwika To{wiriskiego 10, 37-450 Stalowa Wola
wnioskiem z dnia 3.11.2014 r. wystqpita do Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego
o zmianq decyzji dotyczqcej zbierania i przetwarzania odpad6w otaz o uwzglgdnienie
w decyzji utraty statusu odpadow,

Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz, U, 22013 t'., poz. 21 zp62n.zm.) - organem wla6ciwym do wydania decyzji jest
Marszatek Wojewodztwa Pod karpackiego.

W trakcie analizy wniosku stwierdzono, i2 brak jest dowodu uiszczenia nale2nej
opNaty skarbowej za zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpad6w
oraz,2e wniosek nie zawiera wszystkich informacji, okre6lonych w art. 42 ust, 1 i ust.
2 ustawy o odpadach. Dlatego te2, wezwaniem z dnia 26.11.2014 r. Marszalek
wezwal Strong do uzupeNnienia wniosku. Strona przedlo2yla wymagane dokumenty
i zto2yla wyja6nienia w sprawie przy piSmie z dnia 9.12.2014 r.
Sp6tka HSW-LORRESTA prowadzi6 bgdzie dzialalno6d w zakresie zbierania
przetwarzan
i
ia od pad6w.

os-||.7 244.22.20 I 4.MM
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Zbieranie odpad6w prowadzone bqdzie na terenie Spotki HSW Lorresta przy
zbierania
odpady po zwa2eniu, sotlowane bgdq na frakcje zale2ne od wielko6ci nie powodujqc
zmiany kody odpadow umieszczane bqdq w specjalnie na cel przeznaczonych
boksach, ktorych magazynowane bedq selektywnie w pryzmach, do czasu
przekazania ich uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

ul. Ludwika Tolwitiskiego 10 w Stalowej Woli. Dostarczane do miejsca

i

Przetwarzanie odpad6w Sp6tka HSW Lorresta prowadzic bqdzie r6wnie2 pzy
ul. Ludwika To{winskiego 10 w Stalowej Woli na dzialkach nr ewidencyjny 1021612

i 102t616.

Proces tech nolog iczny obejm uje:

1.

kruszarkach (zespol kruszqcy 1 - kruszarka szczgkowa
umieszczona w linii sortujqco - przesiewajqcej, zesp6l kruszqcy 2 - kruszarka

Kruszenie

na

2 ;i::,u'I:[: 13 ::t?":1Tfili33n,i u.o -

W wyniku przetwarzania odpadow powstajq

-

kruszywa: frakcja 0
frakcja0-100mm,

-

p

rzes ewaj Ecej

10 mm, frakcja 10

i

-

63 mm, frakcja 0

- 63 mm,

odpady metaliczne,
inne odpady (tworzywa sztuczne, drewno, papier itektura).

Przetwarzanie odpadow realizowane bgdzie poptzez
RS (recykling lub odzysk innych material6w nieorganicznych).

ich odzysk

metodq

Odpady z miejsca magazynowania transpoftem wewngtrznym kierowane bgdq do
kosza zasypowego wg procedury iloSciowej, Z kraty gl6wnej wibracyjnej odpady
spadajq w postaci skrzep6w. CzgS6 skrzep6w rozbijana jest na mniejsze elementy
przy pomocy 6 tonowej kuli metalowej. Nastgpnie odpady kierowane sq do bgbna
elektromagnetycznego ta6mociqgiem, z kt6rego rgcznie usuwane se
zanieczyszczenia takie jak: drewno, guma tworzywa sztuczne, metale niezelazne,
Bgben elektromagnetyczny znajdujqcy siq ponizej przeno5nikow ta6mowych oddziela
czg6ci 2elazne za pomocE elektromagnesu i kieruje je na boczny taSmociqg, kt6ry
przy pomocy sit wibracyjnych rozdzida skrzepy na dwie frakcje, Pozostata czg56
material6w systemem ta6mociqg6w kierowana bgdzie na sita wibracyjne o roznych
wymiarach, skqd odbierane bedq roZne frakcje kruszywa drogowego. Wigksze
frakcje kruszywa dodatkowo przerabiane bqdq na kruszarce w celu otrzymania
kruszywa odpowiedniej frakcji.

*f"j'?r::'l::li:fl'g|"=n^

sortuiqco - przesiew aiqcadra kruszywa o wydajnosci
300 000 Mg/rok , obslugiwana przy pomocy dwoch ladowarek oraz kopaiki,
kruszarka o wydajno6ci 90 0OO Mg/rok,

Przedstawiony pzez wnioskodawcQ sposob postqpowania z odpadami jest
zgodny z warunkami okreSlonymi w w/w decyzji oraz zasadami gospodarowania
odpadami okreSlonymi w przepisach ustawy o odpadach, ustawy o zu2ytym sprzqcie
elektrycznym i elektronicznym oraz aktow wykonawczych i nie bqdzie stwarzal
zagro2enia dla Srodowiska izdrowia ludzi.

W zwiqzku z powy2szym, przychylono sig do wniosku Strony i orzeczono jak

w sentencji decyzji.

os-l|.7

24

4.22.20 1 4.MM

Strona 7 z 8

z aft. '10 S 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postEpowania administracyjnego (Dz, U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.) organ
zapewnil stronie czynny udziaN w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych material6w. Strona
z przysNugujqcego jej prawa nie skorzystala.
Zgodnie

Pouczenie

. Na niniejszq decyzjq sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra
Srodowiska ul. Wawelska 52154, 00-922 Warszawa za po6redniplwem Marszalka
Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji. OdwoNanie nale2y sklada6 dwoch egzemplarzach.
Obowiqzki posiadaczy odpadow w zakresie prowadzenia ewidencji odpad6w
oraz sprawozdawczoSci okre6lajq przepisy ustawy o odpadach.
siQ w publicznie
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Otrzvmuia:
1. HSW-LORRESTA Sp. z o.o,
ul. Ludwika Tolwihskiego 10,
37-450 Stalowa Wola
2. ala OS.lll
Do wiadomo6ci:
1. Podkarpacki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
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