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  D E C Y Z J A    

Działając na podstawie: 

− art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), 

− art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  ustawy 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),  

− pkt. 5 ppkt 3 a), pkt. 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), 
 

po rozpatrzeniu wniosku:  

▪ Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ostrów 225, 39-103 Ostrów, 

NIP: 8181718052, Regon: 181106895, oraz  

▪ Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, 

NIP: 8181007003, Regon: 690031569,  

przedłożonego do tut. Urzędu w dniu 11 października 2021 r. (z uzupełnieniami)  

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  

9 kwietnia 2021 r. znak: OS-I.7222.4.2.2021.RD (tekst jednolity), w której udzielono 

ww. podmiotom pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: 

− Instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem 

odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę  

i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do 

składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 

− Instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 

przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej,  

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostrów, 

o r z e k a m :  

I.  Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 

2021 r. znak: OS-I.7222.4.2.2021.RD (tekst jednolity), w której udzielono dla: 

▪ Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ostrów 225, 39-103 

Ostrów, NIP: 8181718052, Regon: 181106895, oraz  

▪ Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, 

NIP: 8181007003, Regon: 690031569,  

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: 

− Instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem 

odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę  
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i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do 

składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 

− Instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 

przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej,  

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostrów,  

w następujący sposób: 

 
I.1. W punkcie IV. pozwolenia zintegrowanego podpunkt IV.1.2.  

(tabela nr 9) otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„IV.1.2. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do mechaniczno – ręcznej 
sortowni odpadów: 
 
Tabela 9. Odpady kierowane do przetwarzania: 

Lp Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
przeznaczonego do 

przetwarzania 

Masa  
odpadów  
[Mg/rok] 

1) 2) 3)  

Sposób przetwarzania  
odpadów 

1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

60 000 Zmieszane odpady komunalne 
kierowane na linię sortowniczą  

w celu wydzielenia frakcji 
dających się wykorzystać 

materiałowo lub energetycznie 
oraz frakcji wymagającej 
dalszego biologicznego 

przetwarzania 

2 20 01 01 Papier i tektura 2000  
 
 
 
 
 
 
 

Odpady zebrane 
w sposób selektywny 

kierowane na linię sortowniczą, 
celem doczyszczenia 

i rozsortowania  
 
 
 

 
 

3 20 01 10 Odzież 100 

4 20 01 11 Tekstylia 300 

5 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 500 

6 20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 

10 000 

7 15 01 013) Opakowania z papieru  
i tektury 

5 000 

8 15 01 023) Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

5 000 

9 15 01 033) Opakowania z drewna  400 

10 15 01 043) Opakowania z metali 2 000 

11 15 01 053) Opakowania wielomateriałowe 1 000 

12 15 01 063) Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 000 

13 15 01 073) Opakowania ze szkła 10 000 

14 20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

3 000 

ŁĄCZNIE do przetwarzania kierowane będzie max.  60 000 Mg odpadów na rok 
 

1) Łączna ilość odpadów przetwarzanych na linii sortowniczej w procesie R12 nie może 
przekraczać 60 000 Mg/rok. 

2) Odpady o kodach 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02,  
15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 02 03, będą kierowane na linię sortowniczą 
tylko w czasie gdy zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie będą sortowane. 

3) Odpady opakowaniowe włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi.” 
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I.2. W punkcie IV. pozwolenia zintegrowanego podpunkt IV.1.3. (tabela nr 9.2) 

otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„Tabela 9.2. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania  
w hali sortowni: 
Lp. Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Maksymalna 

masa 
poszczególnych 

rodzajów 
odpadów  

i maksymalna 
łączna masa 
wszystkich 
rodzajów 

odpadów, które 
mogą być 

magazynowane 
w okresie roku 

[Mg/rok] 

Maksymalna 
masa odpadów, 
które mogę być 
magazynowane 
w tym samym 

czasie 

[Mg] 

Największa masa 
odpadów, które 

mogłyby być 
magazynowane w tym 

samym czasie  
w instalacji, obiekcie 
budowlanym lub jego 

części lub innym 
miejscu 

magazynowania 
odpadów, wynikającej  
z wymiarów instalacji, 
obiektu budowlanego 

lub jego części lub 
innego miejsca 
magazynowania 

odpadów 
[Mg] 

HALA SORTOWNI - strefa przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych   
kierowanych do procesu R12 wyposażona w boksy: 

1. 

20 03 01 

Niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 
komunalne 

60 000 50 175 

Łącznie nie więcej niż: 60 000* 50 175 
 

HALA SORTOWNI - strefa przyjęć odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki  
 kierowanych do procesu R12 wyposażona w boksy: 

2 20 01 01 Papier i tektura 2 000* 10 10 

3 20 01 10 Odzież 100* 1 1 

4 20 01 11 Tekstylia 300* 2 2 

5 
20 01 39 Tworzywa 

sztuczne 
1500* 6 6 

6 

20 01 99 

Inne 
niewymienione 
frakcje zbierane 
w sposób 
selektywny 

10 000* 2 2 

7 
15 01 01 Opakowania z 

papieru i tektury 
5 000* 10 10 

8 
15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

5 000* 5 5 

9 
15 01 03 Opakowania z 

drewna  
400* 2 2 

10 
15 01 04 Opakowania z 

metali 
2 000* 11 11 

11 
15 01 05 Opakowania 

wielomateriałowe 
1 000* 6 6 

12 
15 01 06 

Zmieszane 
odpady 
opakowaniowe 

15 000* 10 10 

13 
15 01 07 Opakowania ze 

szkła 
10 000* 6 6 
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I.2.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania 

na mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów zgodnie z warunkami punktu IV.1.3. 

pozwolenia zintegrowanego.”  

 
I.3. W punkcie IV. pozwolenia zintegrowanego podpunkt IV.1.4. (tabela nr 10) 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„IV.1.4. Rodzaj i masa odpadów wytwarzanych w wyniku mechaniczno-
ręcznego przetwarzania odpadów w procesie R12: 
 
 

Tabela nr 10. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku mechanicznego 
przetwarzania odpadów na linii sortowniczej:  

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu 
mechaniczno – ręcznego przetwarzania odpadów 

Masa 
odpadów  

Mg/rok  

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6000* 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 8 000* 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 200* 

4 15 01 04 Opakowania z metali 8 000* 

5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5 000* 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła 8 000* 

8 16 01 03 Zużyte opony 500* 

9   16 06 01 * Baterie i akumulatory ołowiowe 0,30* 

10   16 06 02 * Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,05* 

11 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,20* 

12 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,20* 

13 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3 000* 

14 17 01 02 Gruz ceglany 3 000* 

17 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 3 000* 

18 19 12 01 Papier i tektura 1 000* 

19 19 12 02 Metale żelazne 600* 

20 19 12 03 Metale nieżelazne 500* 

21 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 1 000* 

22 19 12 05 Szkło 2 000* 

23 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 500* 

24 19 12 08 Tekstylia 20* 

25   19 12 11 * 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  
z mechanicznej obróbki odpadów, zawierające substancje 
niebezpieczne 

110* 
 

26 
ex 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  

15 000* 
 

14 
20 02 03 

Inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji 

3000* 5 5 

Łącznie nie więcej niż: *20 000 Mg/rok 76 76 

*RAZEM NIE WIĘCEJ NIŻ      *60 000 126 Mg 251 Mg 

Całkowita pojemność magazynowa (wyrażona w Mg)  hali sortowniczej instalacji MBP  
w Kozodrzy 251 Mg 

Największa masa odpadów, kierowanych do przetwarzania, które mogłyby być magazynowane  
w tym samym czasie w hali sortowniczej instalacji MBP w Kozodrzy w miejscu magazynowania 
odpadów 251 Mg. 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, kierowanych do przetwarzania, które 
w tym samym czasie mogą być magazynowane  w hali sortowniczej instalacji MBP  
w Kozodrzy: 126  Mg. 
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pow. 80 mm 
pre RDF 

w 19 12 11 
- Frakcja nadsitowa (>80 mm) preRDF 
Frakcja pozbawiona odpadów żelaznych Fe, dająca się 
wykorzystać energetycznie  
– przekazywana do produkcji RDF  poza instalacjami ZZO 

27 
ex 

19 12 12 

pow. 80 mm 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje  
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11  
- Frakcja nadsitowa (> 80 mm)  
- pozbawiona frakcji dających się wykorzystać 
materiałowo lub energetycznie  (pozostałość z sortowania na 
linii, balast)  

25 000* 
 

28 

ex 
19 12 12 

0 – 80 mm 
Bio 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje  
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 
- Frakcja podsitowa (0-80 mm) 
Frakcja biodegradowalna kierowana do biologicznej 
stabilizacji D8 

20 000* 
 

29. 19 12 09 Minerały (np. Piasek, kamienie) 5 000* 

 
*ŁĄCZNIE wytwarzane nie więcej niż 60 000 Mg/rok 

 

I.3.1. Warunki prowadzenia procesu przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz innych odpadów w mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów jak 

w punkcie IV.1.5. pozwolenia zintegrowanego.” 

 
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
 

U z a s a d n i e n i e 

 

Wnioskiem z dnia 11 października 2021 r. (uzupełnionym w dniu  

13 października 2021 r., 19 października 2021 r., 29 października 2021 r.)   

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. NIP 8181718052, Regon 181108895 

oraz Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostrów 225, Regon: 

690031569, NIP: 8181007003, działający w imieniu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 

225, Regon: 690581956, NIP: 8181599011, wystąpiły ze wspólnym wnioskiem  

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  

9 kwietnia 2021 r. znak: OS-I.7222.4.2.2021.RD (tekst jednolity), w której udzielono 

ww. podmiotom pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: 

− Instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem 

odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę  

i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do 

składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 

− Instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 

przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej,  

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostrów. 

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  

i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 705/2021. 
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Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje: 

Obowiązujące pozwolenie zintegrowane obejmuje dwie instalacje typu IPPC, tj.  

− instalację do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów tj. MBP  

o wydajności węzła do mechanicznego przetwarzania odpadów 60 000 Mg/rok 

oraz węzła do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności  

25 000 Mg/rok,  

− składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów 

obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę  

i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do 

składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest. 

Obydwie instalacje objęte zostały jednym pozwoleniem zintegrowanym ze względu 

na powiązania lokalizacyjnie, funkcjonalne i technologiczne. 

Właścicielem składowiska jest Gmina Ostrów. Z dniem 1 października 2014 r. 

zarządzającym składowiskiem odpadów w Kozodrzy stał się GZUK Sp. z o.o. z/s  

w Ostrowie. Natomiast, zarządzającym instalacją do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów jest Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. 

Eksploatowana instalacja MBP zaklasyfikowana została zgodnie z pkt. 5 ppkt 

3 lit. a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (…), tj. jako 

instalacja w gospodarce odpadami do unieszkodliwiania odpadów innych niż 

niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem 

procesu obróbki biologicznej, których funkcjonowanie wymaga uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego.  

Instalacja jest wpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

na „Liście funkcjonujących oraz planowanych do budowy, rozbudowy lub 

modernizacji na terenie województwa podkarpackiego instalacji komunalnych,  

o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” jako 

„Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych)  odpadów komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów/ 

Kozodrza, 39-103 Ostrów”. 

Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a pkt. 3 ustawy  

Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.   

  Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, 

pismem z dnia 21 października 2021 r., znak: OS-I.7222.4.14.2021.RD, 

zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.  

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do  

Ministra Klimatu przy piśmie z dnia 21 października 2021 r., znak:  

OS-I.7222.4.14.2021.RD, celem rejestracji. 
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  Zarządzający instalacją nie złożył wniosku o wyłączenie z udostępniania danych 

zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2021 poz. 247 t.j.). 

W toku prowadzonego postępowania, uwzględniając zapisy art. 41 ust. 6a. 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwrócono się pismem z dnia  

21 października 2021 r. znak: OS.I.7222.4.14.2021.RD do Wójta Gminy Ostrów, 

jako organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów o wydanie opinii. Zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy  

o odpadach, w przypadku nie wydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną. 

Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, przy wniosku  

o zmianę pozwolenia zintegrowanego uwzgledniającego przetwarzanie odpadów,  

Spółka przedłożyła „Operat przeciwpożarowy”, Ropczyce 2019 r.” opracowany przez 

Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz postanowienie 

Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach z dnia  

31 października 2019 r. znak: PRZ.5560.27.1.2019 oraz z dnia 19 maja 2020 r. 

znak: PRZ.5560.13.1.2020, uzgadniające warunki operatu p.poż.  

Działając na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, pismem z dnia 21 października 2021 r. znak: 

OS.I.7222.4.14.2021.RD wystąpiono do Komendanta  Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Ropczycach o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie 

spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.  

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021r. znak: PR.5560.13.9.2020 Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach  po przeprowadzeniu 

kontroli, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej,  

o których mowa w operacie przeciwpożarowym. 

   Uwzględniając wniosek wprowadziłem w pozwoleniu następujące zmiany: 

W punkcie IV. pozwolenia zintegrowanego, gdzie ustalono wymagania przewidziane 

dla zezwolenia na prowadzenie wstępnego przetwarzania odpadów (sortowania)  

w mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów (proces R12), podpunkty IV.1.2. (tabela 

nr 9), IV.1.3. (tabela nr 9.2), IV.1.4. (tabela nr 10) otrzymały nowe brzmienie. 

Wprowadzone zmiany dotyczą masy poszczególnych rodzajów odpadów 

kierowanych do mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów. Łączna ilość odpadów 

kierowanych do przetwarzania, ustalona na poziomie 60 000 Mg/rok nie zmieni się.  

 Jak wynika z wniosku, funkcjonowanie instalacji MBP w Kozodrzy  

w ostatnich latach oraz sposób kwalifikacji odpadów pochodzących z selektywnej 

zbiórki w gminach, zweryfikowały zapotrzebowanie na zagospodarowanie 

poszczególnych rodzajów odpadów. W ciągu ostatnich lat wzrosła ilość odpadów 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(106)par(3)&cm=DOCUMENT
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kierowanych przetwarzania o kodach: 20 01 99, 15 01 07, 15 01 01, 15 01 02,  

15 01 04, 15 01 05 oraz 20 01 01, przy jednoczesnym braku dostaw innych kodów 

odpadów. Zmiana pozwolenia w tym zakresie pozwoli na przyjmowanie  

i przetwarzanie w instalacji MBP odpadów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. 

Zmianie ulegnie masa poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych do 

przetwarzania, jednak łączna ilość przetwarzanych odpadów nie zmieni się. 

Warunki prowadzenia procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz innych odpadów w mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów jak w punkcie 

IV.1.5. pozwolenia zintegrowanego. 

 W konsekwencji punkt IV.1.4. pozwolenia zintegrowanego oraz tabela  

nr 10, w której wskazano rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku 

mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej, otrzymały 

nowe brzmienie.  

 Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane jednocześnie na terenie instalacji nie ulegną zmianie i będą zgodnie 

z warunkami operatu przeciwpożarowego.  

Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w okresie roku ulegną zmianie lecz maksymalna łączna masa 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku nie 

zmieni się.  

Po analizie akt zebranych w sprawie uznałem, że wnioskowane zmiany nie 

będą powodować znaczącego zwiększonego oddziaływania instalacji na 

środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji. Zachowane zostaną również 

standardy jakości środowiska. Wnioskowane przez Spółkę zmiany obowiązującego 

pozwolenia zintegrowanego nie stanowią istotnej zmiany w rozumieniu art. 3 pkt. 7 

ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w związku z art. 192 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, 

na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych 

zasadach (…), o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem 

szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady 

zmiany pozwolenia zintegrowanego. 

   Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  

organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,  

a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.  

  Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 

P o u c z e n i e  

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za 

pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach. 
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2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie 

biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, w formie oświadczenia 

doręczonego do Marszałka Województwa Podkarpackiego, zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia do organu 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna.     
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