WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów,2006-03-16

ŚR.IV-6618/27/05

DECYZJA
Działając na podstawie:
- art. 104 i art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zmian.),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 1,
37-450

Stalowa

Wola

w

sprawie

zmiany

decyzji

Wojewody

Podkarpackiego

z dnia 20.04.2005 znak: ŚR.IV-6618/19/04, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli

orzekam
I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005 znak:
ŚR.IV-6618/19/04 udzielającą Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, w następujący
sposób;
I.1. Punkt VI.2.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„ – emisja zanieczyszczeń z powierzchni czaszy kwatery do 31.12.2006 r. tj. do czasu
zainstalowania pochodni zbiorczej do spalania biogazu:
akrylonitryl

0,003 kg/h

benzen

0,007 kg/h

merkaptany

0,005 kg/h

toluen

0,115 kg/h

siarkowodór

0,009 kg/h

dwutlenek siarki

0,007 kg/h

– emisja ze spalania biogazu w pochodni zbiorczej od 01.01.2007r. do czasu wykonania
instalacji do wykorzystania biogazu:
dwutlenek siarki

0,026 kg/h

dwutlenek azotu

0,408 kg/h”

I.2. W punkcie VI.2.5. decyzji tiret pierwszy otrzymuje nowe brzmienie:
„- do 31.12.2006r.
akrylonitryl

0,03 Mg/a

benzen

0,07 Mg/a

merkaptany

0,06 Mg/a

toluen

1,29 Mg/a

siarkowodór

0,10 Mg/a

dwutlenek siarki

0,06 Mg/a”

I.3. W punkcie IX.2.1. decyzji, Tabela nr 14 otrzymuje nowe brzmienie:
„
Tabela nr 14
Źródło
emisji

Kwatera nr1
(emisja z
powierzchni
kwatery)
Kwatera nr 1
(spalanie biogazu
w pochodni
zbiorczej)
Kwatera nr 2
(5 studni
odgazowujących)

Wysokość
emitora
(m)

Średnica
emitora
u wylotu
(m)

emisja zanieczyszczeń
z powierzchni 1,39 ha

Prędkość Temperatura
gazów
gazów
odlotowych odlotowych
na wylocie
na wylocie
emitora
emitora
(K)
(m/s)
0,0
290

14,0

0,16

zadaszony

475

12,0

0,8

0,0

290

Kwatera nr 2
(spalanie biogazu
w pochodni
zbiorczej)
Kwatera nr 3
(5 studni
odgazowujących)

14,0

0,16

zadaszony

475

12,0

0,8

0,0

290

Zbiornik odcieków

0,5

0,2

0,0

290
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Czas pracy emitora
(h/rok)

do dn. 31.12.2006r.

8760
od dn. 01.01.2007r.
8760
od dn. 01.01.2006r.
do czasu zamknięcia
kwatery nr 2
8760
od dnia zamknięcia
kwatery nr 2
8760
od dnia rozpoczęcia
eksploatacji
kwatery nr 3
8760
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I.4. Punkt XI.9 decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„ XI.9. Montaż instalacji odgazowującej w kwaterze nr 1 składowiska zostanie zakończony
do 31.12.2006 roku.”
I.5. Punkt XI.12 decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„ XI.12. W I kwartale 2007 roku przeprowadzone będą badania wydajności biogazu
emitowanego z kwatery nr 1.”
I.6. Punkt XI.13 decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„ XI.13. W II kwartale 2007 roku przedłożona zostanie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego analiza możliwości wykorzystania biogazu.”
I.7. Punkt XI.14 decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„ XI.14. W przypadku, gdy możliwość wykorzystania biogazu zostanie stwierdzona,
instalacja do wykorzystania biogazu zostanie wykonana w terminie do końca roku 2008.”
I.8. W punkcie XII.4.3. decyzji tiret pierwszy otrzymuje nowe brzmienie:
„ - z kwatery nr 1:
- do czasu zainstalowania pochodni zbiorczej, tj. do 31.12.2006r. – punkt, w którym
zgodnie z projektem instalacji odgazowania, będzie zainstalowana studnia
odgazowująca zlokalizowana w centralnej części kwatery,
- od chwili rozpoczęcia spalania biogazu w pochodni zbiorczej, tj. od 01.01.2007r.
– w studni na której zainstalowana zostanie ta pochodnia, lub z której gaz podawany
będzie do odzysku.”
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
20.04.2005 znak: ŚR.IV-6618/19/04, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.
Stosowna informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie w formularzu A pod numerem 460/05.
Na podstawie posiadanej dokumentacji ustalono:
ŚR.IV-6618/27/05
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Eksploatacja składowiska odpadów w Stalowej Woli prowadzona jest na podstawie decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005 znak: ŚR.IV-6618/19/04, udzielającej
pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji.
Eksploatacja składowiska odpadów prowadzona jest etapowo, tj.
a) Kwatera nr 1 – okres eksploatacji - od 01.01.2000r. do 30.06.2005r. /zamknięta/
b) Kwatera nr 2 - szacunkowy czas eksploatacji - od 01.07.2005r. do 31.12.2011r.
c) Kwatera nr 3 - szacunkowy czas eksploatacji od 01.01.2012r. do 2017r.
W punkcie XI.9. w/w decyzji Wojewody Podkarpackiego udzielającej pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji, nałożono obowiązek montażu instalacji odgazowującej
w kwaterze nr 1 składowiska w terminie do 31.12.2005 roku.
W przedłożonym w dn. 22.12.2005r. wniosku Spółka poinformowała o niewykonaniu
obowiązku montażu instalacji odgazowującej w kwaterze nr 1 w przewidzianym terminie oraz
wniosła o przesunięcie ustalonego terminu o 1 rok, tj. na dzień 31.12.2006 roku.
Do chwili obecnej MZK Sp. z o.o. wspólnie z władzami Gminy Stalowa Wola, podjął
działania mające na celu wybór wykonawcy prac przy budowie instalacji odgazowującej
w kwaterze nr 1 składowiska odpadów oraz w najstarszej kwaterze, zlokalizowanej
w sąsiedztwie, do której tytuł prawny posiada Gmina Stalowa Wola.
Eksploatacje kwatery nr 1 zakończono, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego
z dn. 31.12.2003r. znak: ŚR.IV.6623/1/5/22/03, zmienioną decyzjami z dn.14.09.2004r.,
znak: ŚR.IV-6623/1/7/3/04, z dn. 14.12.2004r., znak: ŚR.IV-6623/1/7/3/1/04 oraz
z dn. 08.03.2006r., znak: SR.IV.6621/2/4/06, nakazującą zarządzającemu składowiskiem
zamknięcie I etapu składowiska odpadów w Stalowej Woli w terminie do 30.06.2005 roku.
Po zamknięciu kwatery nr 1 uformowano czaszę składowiska do rzędnych składowania
odpadów wynoszących odpowiednio od 168,5 do 169,5 m n.p.m., uformowano skarpy
składowiska o nachyleniu 1:2 oraz wykonano warstwę przykrywającą odpady.
Uwzględniając wniosek Spółki, ustaliłem termin wykonania instalacji odgazowującej
na składowisku na dzień 31.12.2006 roku oraz w poszczególnych punktach decyzji
udzielającej pozwolenia zintegrowanego wprowadziłem konieczne zmiany.
Uznałem, iż zmiana terminu budowy instalacji odgazowującej nie będzie stanowić istotnej
zmiany

warunków

funkcjonowania

przedmiotowej

instalacji,

która

skutkowałaby

zwiększeniem ustalonej w pozwoleniu emisji.
W przedmiocie przesunięcia ustalonego w decyzji terminu wykonania instalacji
odgazowującej o 1 rok, zasięgnięto opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
ŚR.IV-6618/27/05
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Za wprowadzeniem w decyzji wnioskowanych zgodnie z art. 155 zmian, przemawia słuszny
interes strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się
w dwóch egzemplarzach.
Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
mgr inż. Stanisław Homa
DYREKTOR WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:
1.Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1
2.Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Kraków ul. Piłsudskiego 22
3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków Inspektorat Sandomierz
27-600 Sandomierz ul. Długosza 4a
4. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rozwadów
37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 1
5. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 6
6.Prezydent Miasta Stalowa Wola
Pl. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
7. Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
8. a/a
Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów
35-959 Rzeszów ul. Langiewicza 26
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów Delegatura Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg ul. Św. Barbary 12
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Niezłomnych 66
4. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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