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Na podstawie:

art. 't90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska
(Dz. U' z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pożn. zm.),

ań' 1o4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2000 r' Nr 98, poz. 1071 zpÓżn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku EKo HARPOON Recykling sp. z o.o. z dnia
15 pażdziernika 2012 roku, znak'' L.dz.l48WlRl2012 W sprawie przeniesienia praw
i obowiązkow wynikających z decyĄi z dnia 18 lutego 2010 roku, znak: RŚ.V.lŁ.7638o/5/o8
z pÓŻniĄszymi zmianami, udzielonej z upowaznienia Marszałka Województwa Lubelskiego
firmie Eko Harpoon Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. na wytwarzanie odpadow
z uwzględnieniem odzysku i zbierania W obiekcie W Rejowcu Fabrycznym przy
ul. Cementowej 20

orzekam:

przenoszę na EKo HARPOON - Recykling sp' z o.o., prawa i obowiązki określone
w decyzji wydanej z upowaznienia Marszałka Województwa Lubelskieg o przez Zastępcę
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Srodowiska Uzędu Marszałkowskiego WojewoĘtwa
Lubelskiego w Lublinie z dnia 18 lutego 201C roku, znak'. RS.V'lŁ.7638o/5/o8, zmienionej
decyż1ąz dnia 26 kwietnia 2010 roku, znak: RŚ.V.lŁ.7638ot5tO8, decyĄąz dnia 31 maja
2010 roku, znak'' RS.V"lŁ.7638o/5/08, decyt1ą z dnia 11 sierpnia 2o1o roku, znak:
RS.V.lŁ.7638o/5/o8, decyzją z dnia 8 listopada 2010 roku, znak: RS.V.lŁ'7638o/5/o8,
decyĄą z dnia 24 mĄa 2011 roku, znak: RS.V.lŁ.76380/5/08, decyzją z dnia 14 maja 2012
roku, znak: RS.V.lŁ.7638o/5/o8 oraz decyĄą z dnia 1 paż ziernlka 2012 roku, znak:
RS.V.lŁ.76380/5/08, ktorą udzielono firmie Eko Harpoon Technologie Ekologiczne Sp. z o.o.
pozwolenia na wytwarzanie odpadow powstałych w związku z prowadzeniem zakładu
przetwarzania zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z uwzględnieniem odzysku
i zbierania odpadów w obiekcie w Rejowcu Fabrycznym pzy ul' Cementowej 20.

Uzasadnlenie

EKo HARPOON - Recykling Sp. z o'o. wystąpiła z wnioskiem z dnia 15 paŹdziernika
2012 roku, znak. L.dz.l48WtRt2o12, W sprawie przeniesienia praw i obowiązkÓw
wynikających z decyĄi wydanej z upowaŻnienia Marszałka Wojewodztwa Lubelskiego z dnia
18 lutego 20'10 roku, znak: RS.V.lŁ.7638o/5R8 z poŹniejszymi zmianami, którą udzielono
firmie Eko Harpoon Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie



odpadów z uwzględnieniem odzysku i zbierania w obiekcie w Rejowcu Fabrycznym przy
ul. Cementowej 20.

Z arl. 190 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, ze zainteresowany nabyciem
tytułu prawnego do instalacji może złoŻyc wniosek o pzeniesienie na niego praw
i obowiązkÓw, wynikającychz pozwoleń' dotyczących tej instalacji'

Pzeniesienie praw i obowiązków jest mozliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje
rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.

Decyzją niniejszą przeniesiono prawa i obowiązki wynikające z decyzji udzielonej
z upowaŻnienia Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2010 roku, znak:
RS.V.lŁ'7638o/5/o8 z pożniejszymi zmianami zgodnie z wnioskiem Strony i ozeczono jak
w sentencji.

od decyzji niniejszej słuzy prawo wniesienia odwołania do Ministra Srodowiska za
pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia

Otnvmuie:
1. EKO HARPOON - Recykting Sp. z o.o.

Cząstków Mazowiecki 128
05-152 Czosnów

2.Ę_rc'_Flerpqqnle-q_b-!9lo-gię-'Ęt9!-oglczr.re9-p.zgo='

Cząstkow Mazowiecki 128
05-152 Czosnów

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

22-169 Rejowiec Fabryczny 3
2. Wojewódzki lnspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Obywatelska'13
20-092 Lublin

3. ala -2 egzemplaze

Zgodnie z ustawą zdnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr225,
poz' 1635 z poźn. zm.) niniejsza decyĄa przeniesienie praw i obowiązków, wynikających
z pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji, podlega opłacie skarbowej
w wysokości 259 zł (słownie zł: dwieście pięcdziesiąt dziewięć złotych). opłatę uiszczono
w dniu 16 października 2012 roku na rachunek bankowy Uzędu Miasta Lublin Nr 95 1240
20929329 9200 0620 0000.

Decyzja z dnia 3 grudnia 2012 roku, znak: RŚ.V.lŁr638o/yo8
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