Rzeszów, 2011-09-14

OS-I.7222.11.7.2011.MD.
DECYZJA
Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),
- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 1, 37 - 450 Stalowa Wola, regon: 830036219 z dnia 29.07.2011r.,
L.dz./143/07/11/MZK (data wpływu: 05.08.2011r.), w sprawie zmiany decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04, zmienionej
decyzjami z dnia 16.03.2006r., znak: ŚR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak:
ŚR.IV-6618/22/12/06 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 01.10.2008r., znak: RŚ.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/26-2/09, z dnia 10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09
oraz z dnia 20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10, udzielającej Spółce
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, o zdolności przyjmowania ponad
10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton,
orzekam
I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia
20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04, zmienioną decyzjami z dnia 16.03.2006r.,
znak: ŚR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: ŚR.IV-6618/22/12/06 oraz
decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak:
RŚ.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-2/09, z dnia
10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09 oraz z dnia 20.09.2010r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/21-11/10, udzielającą Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu
Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, regon: 830036219, pozwolenia

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów poprzez
składowanie w Stalowej Woli, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów
na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, w następujący sposób:
I.1. W punkcie II.1. decyzji:
-

ppkt. II.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„II.1.2.1. Odpady składowane w sektorze A – odpady z grupy 20 z odpadami innymi
niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.
Tabela nr 2b
Lp.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Ilość odpadu
[Mg/rok]

19 05 03

2 000

19 08 01

800

2.

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się
do wykorzystania)
Skratki

3.

Zawartość piaskowników

19 08 02

1 000

4.
5.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Inne niewymienione odpady

19 08 05
19 09 99

2 500
100

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 09

1 000

19 12 12

1 250

8.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

520

1.

6.
7.

9.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

26 000

10.

Odpady z targowisk

20 03 02

250

11.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 03

800

12.

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 06

200

13.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

500

14.

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

200

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania od 01.01.2011r.
do 31.12.2012r. nie będzie przekraczać 35 120 Mg/rok.
-

ppkt. II.1.3. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II.1.3. Rodzaje
od 01.01.2013r.:

i

ilości

odpadów

przeznaczonych

do

unieszkodliwiania

Tabela nr 3
Lp.

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu
[Mg/rok]

19 05 03

2 000

1.

Kompost nieodpowiadający
się do wykorzystania)

2.

Skratki

19 08 01

800

3.

Zawartość piaskowników

19 08 02

1 000
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19 09 99
19 12 09

100
2 000

19 12 12

2 000

7.

Inne niewymienione odpady
Minerały (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

1 500

8.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

24 000

9.

Odpady z targowisk

20 03 02

700

10.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 03

1 200

11.

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 06

400

12.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

900

14.

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

520

4.
5.
6.

1)

od 01.01.2013r. nie mogą być składowane selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji.

2)

Dodatkowo, od 01.01.2013r. odpady o kodzie 19 12 12 oraz z grupy 20 spełniać będą kryteria
określone w załączniku 4a rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r.
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego
typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.).

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania od 01.01.2013r.
nie będzie przekraczać 35 120 Mg/rok.”
I.2. W punkcie II.2. decyzji:
- ppkt. II.2.1. otrzymuje brzmienie:
„II.2.1. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko:
II.2.1.1. Procedura przyjęcia na składowisko odpadów dowożonych sprzętem
tradycyjnym:
wjazd pojazdów z odpadami na składowisko odbywać się będzie z drogi
wojewódzkiej Stalowa Wola –Tarnobrzeg nr 871,
po włączeniu zielonego światła, pojazd będzie wjeżdżał na wagę, w celu
określenia i zaewidencjonowania ilości dowiezionych odpadów,
po sygnale dźwiękowym dozwolony będzie zjazd pojazdu z wagi,
przyjęcie odpadów odbywać się będzie pod nadzorem pracownika przeszkolonego
w zakresie przepisów obowiązujących na składowisku,
sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania odpadów
oraz z podstawową charakterystyką odpadów jeśli jest wymagane jej sporządzenie
i odmowa przyjęcia odpadów do składowania, których skład jest niezgodny
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, z informacjami zawartymi
w podstawowej charakterystyce odpadów lub niniejszą decyzją,
wprowadzenie do systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczących min.
dostawcy, rodzaju i ilości odpadów z uwzględnieniem odrębnej ewidencji:
odpadów przyjmowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie,
odpadów przeznaczonych do odzysku,
odpadów zbieranych,
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dojazd drogą technologiczną do działki roboczej,
rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu, pojazd
rozładowany oczyszczany będzie z resztek odpadów,
po rozładunku pojazd powtórnie wjeżdżać będzie na wagę w celu ustalenia masy
dowiezionych odpadów,
klienci bez stałej umowy z zarządzającym składowiskiem będą otrzymywać
rachunek wystawiany przez operatora wagi i uiszczać opłatę,
wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska będą poddane dezynfekcji kół
w brodziku; jako środek dezynfekcyjny używane będą preparaty skuteczne
do dezynfekcji i nie zawierające w swoim składzie substancji niebezpiecznych.
Środek dezynfekcyjny stosowany będzie zgodnie ze wskazaniami producenta.
W okresie temperatur ujemnych, do brodzika oprócz środka dezynfekcyjnego
dodawany będzie dostępny preparat zapobiegający zamarzaniu.
II.2.1.2. Procedura przyjęcia na składowisko odpadów dowożonych śmieciarkami
wyposażonymi w system wagowy:
wjazd pojazdów z odpadami na składowisko odbywać się będzie z drogi
wojewódzkiej Stalowa Wola –Tarnobrzeg nr 871,
po podniesieniu rampy, pojazd będzie wjeżdżał na teren składowiska,
przyjęcie odpadów odbywać się będzie pod nadzorem pracownika przeszkolonego
w zakresie przepisów obowiązujących na składowisku,
sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania odpadów
oraz z podstawową charakterystyką odpadów jeśli jest wymagane jej sporządzenie
i odmowa przyjęcia odpadów do składowania, których skład jest niezgodny
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, z informacjami zawartymi
w podstawowej charakterystyce odpadów lub niniejszą decyzją,
zaewidencjonowanie danych zawartych w systemie wagowym pojazdu,
dojazd drogą technologiczną do działki roboczej,
rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu, pojazd
rozładowany oczyszczany będzie z resztek odpadów,
wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska będą poddane dezynfekcji kół
w brodziku; jako środek dezynfekcyjny używane będą preparaty skuteczne
do dezynfekcji i nie zawierające w swoim składzie substancji niebezpiecznych.
Środek dezynfekcyjny stosowany będzie zgodnie ze wskazaniami producenta.
W okresie temperatur ujemnych, do brodzika oprócz środka dezynfekcyjnego
dodawany będzie dostępny preparat zapobiegający zamarzaniu.”
I.3. W punkcie XIV. decyzji:
- ppkt. XIV.6. otrzymuje brzmienie:
„XIV.6. Zobowiązuję władającego instalacją do wystąpienia z wnioskiem o zmianę
zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska, w celu uzyskania zgodności
OS-I.7222.11.7.2011.MD.
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z niniejszym pozwoleniem w terminie do 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się
niniejszej decyzji.”
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 29.07.2011r., L.dz./143/07/11/MZK (data wpływu: 05.08.2011r.)
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37 - 450 Stalowa Wola,
wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04, zmienionej decyzjami z dnia 16.03.2006r.,
znak: ŚR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: ŚR.IV-6618/22/12/06 oraz
decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak:
RŚ.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-2/09, z dnia
10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09 oraz z dnia 20.09.2010r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/21-11/10, którą udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne o całkowitej pojemności 495 000 m3, zlokalizowanego w Stalowej Woli.
Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej A, pod numerem 2011/A/0217.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:
Przedmiotowa instalacja, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), zaliczana jest
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
sporządzania raportu. Tym samym zgodnie z art. 183, w związku z art. 192 i 378
ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), organem właściwym do zmiany
przedmiotowej decyzji pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego.
Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 18.08.2011r.,
znak: OS-I.7222.11.7.2011.MD., zawiadomiłem Stronę o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunków obowiązującego dotychczas
pozwolenia zintegrowanego.
Przedmiotem wniosku są zmiany wynikające z wprowadzenia nowego odpadu
o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się
do wykorzystania)/ do grupy odpadów składowanych w sektorze A eksploatowanego
składowiska, w którym unieszkodliwiane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi
niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 oraz rozszerzenie procedury
przyjęcia odpadów na składowisko, o procedurę przyjęcia odpadów dowożonych
śmieciarkami wyposażonymi w system wagowy.
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Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, posiada możliwości
przyjmowania do składowania odpadu klasyfikowanego po kodem 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/. Spółka zamierza
przekazywać ok. 4 000 Mg rocznie zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji
przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych i przyjmować na składowisko
odpad wytworzony w procesie kompostowania frakcji organicznej zmieszanych
odpadów komunalnych. Przy założeniu, że z 1 tony zmieszanych odpadów,
powstawać będzie maksymalnie 50 % odpadu o kodzie 19 05 03 /Kompost
nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o. planuje przyjąć do składowania ok. 2 000 Mg odpadu w ciągu
roku. Odpady zagospodarowane w ten sposób zmniejszą ilość zmieszanych odpadów
kierowanych do unieszkodliwiania, a przyjmowany do unieszkodliwiania kompost
nieodpowiadający wymaganiom, posiadający lepsze parametry zagęszczania niż
komunalne odpady zmieszane, wydłuży czas eksploatacji składowiska.
W związku z powyższym, w oparciu o wniosek Spółki w niniejszej decyzji,
w pkt. II.1., ppkt. II.1.2.1., tabeli nr 2b oraz w ppkt. II.1.3., tabeli nr 3, wprowadziłem
zmiany w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania
w sektorze A, w którym unieszkodliwiane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi
niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12, o odpady o kodzie 19 05 03
/Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ w ilości
2 000 Mg/rok.
Odpady o w/w kodzie przyjmowane będą do unieszkodliwiania, zgodnie
z procedurą opisaną w ppkt. II.2.1. niniejszej decyzji a proces unieszkodliwiania
prowadzony będzie według określonej technologii, opisanej w punkcie II.2.2.
obowiązującej decyzji. Odpady składowane, spełniać będą kryteria określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku
danego typu (Dz. U. 05.186.1553 ze zm.).
Wprowadzone zmiany, o których mowa powyżej, nie spowodują wzrostu
maksymalnej dopuszczalnej rocznej i dobowej ilości odpadów przyjmowanych
do unieszkodliwiania, których ilość określono na 35 120 Mg/rok, 350 Mg/dobę.
W ostatnim czasie, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. zakupił dwie śmieciarki
wysokiego zgniotu, wyposażone w dynamiczny system wagowy wraz
z oprogramowaniem pomiarowym i rozliczeniowym oraz systemem przesyłu danych.
System wagowy zamontowany na mechanizmie załadowczym śmieciarki
umożliwia określanie masy odpadów z dokładnością do ok. 2 kg. Z uwagi na bardzo
precyzyjne ustalanie masy odpadów z wykorzystaniem systemów wagowych
śmieciarek, nie ma potrzeby powtórnego ważenia odpadów dowożonych na
składowisko; istnieje tylko potrzeba wprowadzenia tych danych do systemu
ewidencjonowania odpadów.
Wobec powyższego, w punkcie II.2., ppkt. II.2.1., zmienianej decyzji, zgodnie
z wnioskiem Spółki, obowiązującą dotychczas procedurę przyjęcia na składowisko
odpadów dowożonych sprzętem tradycyjnym rozszerzyłem o procedurę przyjęcia
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na składowisko odpadów dowożonych śmieciarkami wyposażonymi w system wagowy
– ppkt. II.2.1.2.
Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej skutkuje także koniecznością
zmiany zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska, w celu uzyskania zgodności
z niniejszym pozwoleniem. W związku z powyższym, w punkcie XIV.6. decyzji
zobowiązałem operatora instalacji do wystąpienia z wnioskiem o zmianę
zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia gdy
niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Zaproponowana powyżej zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie
wprowadzenia nowego odpadu do grupy odpadów składowanych w sektorze A
eksploatowanego składowiska oraz rozszerzenie procedury przyjęcia odpadów
na składowisko, nie zmienia sposobu funkcjonowania instalacji, nie powoduje
zwiększenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko, jak również nie zmienia
ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych
technik określonych w dokumentach referencyjnych.
O planowanych zmianach w instalacji, uwzględnionych w niniejszej decyzji,
przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie
o dokonanie zmian w decyzji.
Wobec faktu, iż wnioskowane zmiany nie wpływają na zwiększenie
oddziaływania instalacji na środowisko uznałem, że nie stanowią istotnej zmiany
instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian, wnioskowanej zgodnie z art. 155 ustawy Kpa,
przemawia słuszny interes Stron.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie
się co do zebranych materiałów.
Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem
Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł.
uiszczona w dniu 29.07.2011r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
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Otrzymują:
1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
2. OS-I. a/a
3. OS-III. a/a
Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
35-101 Rzeszów ul. Langiewicza 26
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów
Delegatura Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg ul. Św. Barbary 12
3. Prezydent Miasta Stalowa Wola
Pl. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
4. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
5. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Niezłomnych 66
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Kraków ul. Piłsudskiego 22
7. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rozwadów
37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 1
8. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
Rejon w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 6
9. Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin
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