Rzeszów, 2012-09-12

OS-I.7222.8.14.2012.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 16.07.2012r.,
L.dz./102/07/12/MZK (data wpływu: 18.07.2012r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia
17.07.2012r., L.dz./119/07/12/MZK (data wpływu: 23.07.2012r.) 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 zmienionej 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, z dnia 20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10 oraz
z dnia 14.09.2011r., znak: OŚ-I.7222.11.7.2011.MD., udzielającej Spółce pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem
odpadów obojętnych, 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
zmienioną 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,
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

z dnia 10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09, z dnia 20.09.2010r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/21-11/10 oraz z dnia 14.09.2011r., znak: OŚ-I.7222.11.7.2011.MD.,
udzielającą Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola, regon: 830036219, pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych,
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności
ponad 25 000 ton, w następujący sposób:
I.1. W punkcie I.3.1. decyzji, litera b), tiret ósmy od góry otrzymuje brzmienie:
„ – szacowany czas eksploatacji kwatery nr 2

- od 01.07.2005r. do 31.12.2015r.”

I.2. W punkcie I.3.1. decyzji, litera c), tiret ósmy od góry otrzymuje brzmienie:
„ – szacowany czas eksploatacji kwatery nr 3

- od 01.01.2016r. do 31.12.2023r.”

I.3. W punkcie XIV. decyzji, podpunkt. XIV.6. otrzymuje brzmienie:
„XIV.6. Zobowiązuję władającego instalacją do wystąpienia z wnioskiem o zmianę
zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska, w celu uzyskania zgodności
z niniejszym pozwoleniem w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja
stanie się ostateczna”.
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 16.07.2012r., L.dz./102/07/12/MZK (data wpływu: 18.07.2012r.)
wraz z jego uzupełnieniem z dnia 17.07.2012r., L.dz./119/07/12/MZK (data
wpływu: 23.07.2012r.) 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 zmienionej 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 z dnia
20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10 oraz z dnia 14.09.2011r., znak:
OŚ-I.7222.11.7.2011.MD., którą udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej
pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Stalowej Woli.
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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 529/2012.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:
Przedmiotowa instalacja zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4
załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
do instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych,
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności
ponad 25 000 ton, w związku z tym na jej funkcjonowanie wymagane było uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego.
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), w/w instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 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 pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego.
Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 27.07.2012r.,
znak: OS-I.7222.8.14.2012.MD., zawiadomiłem Stronę o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.
W dniu 27.07.2012r. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. przesłał uzupełnienie
do wniosku w wersji elektronicznej.
Przedmiotem wniosku jest wydłużenie czasu eksploatacji kwatery nr 2 aktualnie
eksploatowanej oraz kwatery nr 3 planowanej do eksploatacji. Zgodnie z zapisem
obowiązującej decyzji, czas eksploatacji kwatery nr 2 przewidywany był do końca
2012r., natomiast kwatery nr 3 do roku 2018.
W zbiorczym zestawieniu danych za rok 2011, przedłożonym przy piśmie z dnia
09.03.2012r., L.dz./65/03/12/MZK (data wpływu: 13.03.2012r.), Spółka wykazała,
że na kwaterze nr 2 do dnia 31.12.2011r. zdeponowano 139 957,57 Mg odpadów.
Z pomiarów wykonanych przez „SGS Eko-Projekt” Sp. z o.o. w Paszczynie,
opracowanie pt. „Ocena przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy
wraz z określeniem objętości zajmowanej przez odpady na składowisku odpadów
w Stalowej Woli”, przedłożonych przy piśmie z dnia 10.01.2012r., L.dz./83/01/12/MZK
(data wpływu: 13.01.2012r.) wynika, że ta ilość odpadów zajęła 129 705 m3
pojemności składowiska (74,49% pojemności całkowitej). Pojemność składowania
kwatery nr 2 w w/w decyzji ustalona została na 180 000 m3, co oznacza, że na
kwaterze tej do wykorzystania pozostało jeszcze 50 295 m3 objętości. Przyjmując
założenie Wnioskodawcy, iż 1 m3 odpadów wynosi ok. 1 079 kg, na kwaterze
zdeponować można ok. 54 200 Mg odpadów.
Biorąc pod uwagę pojemność po wyliczeniach oraz faktycznie złożoną ilość
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odpadów, należy wykazać, że Spółka posiada możliwość składowania odpadów
na kwaterze nr 2 w okresie dłuższym niż do dnia 31.12.2012r., jak ustalono
w aktualnie obowiązującej decyzji. W związku z powyższym, w oparciu o przedłożoną
dokumentację, zgodnie z wnioskiem Spółki, szacowany czas eksploatacji kwatery nr 2
ustaliłem do dnia 31.12.2015r. – pkt. I.3.1. decyzji, litera b).
Wydłużenie czasu eksploatacji kwatery nr 2 powoduje również przesunięcie
czasu eksploatacji kwatery nr 3, planowanej do eksploatacji do końca 2018 roku.
Spółka planuje wybudować Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania
Odpadów Komunalnych i na kwaterę nr 3 przyjmować odpady w pełni przetworzone,
w związku z tym szacuje, że czas eksploatacji tej kwatery to minimum 8 lat.
Uwzględniając powyższe, w pkt. I.3.1. decyzji, litera c) szacowany czas eksploatacji
dla tej kwatery ustaliłem do dnia 31.12.2023r.
W celu uzyskania zgodności z niniejszym pozwoleniem, w punkcie XIV.6.
niniejszej decyzji zobowiązałem operatora instalacji do wystąpienia z wnioskiem
o zmianę zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska w terminie do dwóch
tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Analizując przedłożony wniosek uznałem, że wnioskowane zmiany nie będą
powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, nie wpłyną
też na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów
wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że zmiany
przedmiotowej decyzji nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7
ustawy Prawo ochrony środowiska i dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.
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 pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji
przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się zmianie
orzeczono 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 17.07.2012r.
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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