RŚ.VI.MD.7660/21-11/10

Rzeszów, 2010-09-20

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. 215 ust. 2, 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 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określenia

rodzajów

przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 1, 37 - 450 Stalowa Wola, regon: 830036219 z dnia 28.07.2010r.,
L.dz./369/07/10/MZK (data wpływu: 02.08.2010r.) oraz jego uzupełnienia z dnia
26.08.2010r., L.dz./145/08/10/MZK (data wpływu: 30.08.2010r.), 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,
udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko
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
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

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, udzielającą Miejskiemu Zakładowi
Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37 - 450 Stalowa Wola,
regon:

830036219,

pozwolenia

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 I.2.2. decyzji:
-

w podpunkcie g. tiret drugi od góry otrzymuje brzmienie:

„- maksymalnie w ciągu doby

350 Mg/dobę”

-

I.2. W punkcie II.2.2. decyzji:
-

ppkt II.2.2.16. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.16. Maksymalna dobowa ilość unieszkodliwianych odpadów nie przekroczy
350 Mg.”
I.3. W punkcie III.2. decyzji:
-

ppkt III.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

„III.2.2.2. Odpady o kodzie 20 03 07 wymienione w tabeli nr 8 niniejszej decyzji,
poddawane

będą

procesowi

odzysku

poprzez

wstępne

ich

przetwarzanie

(ręczny demontaż), w wyznaczonym miejscu na betonowym placu roboczym
o wymiarach 10 x 10 m. W wyniku prowadzonego przetwarzania odzyskiwane
będą tzw. surowce wtórne m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne, kwalifikowane
jako odpady z grupy 19 12. Wysegregowane odpady będą selektywnie gromadzone
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w

kontenerach

rozlokowanych

w

pobliżu

placu

roboczego

a

następnie

przekazywane będą do odzysku uprawnionym odbiorcom. W wyniku wstępnego
przetwarzania odpadów, powstawać będzie również odpad resztkowy o kodzie
19 12 12, który kierowany będzie do składowania na składowisku lub przekazywany
będzie do odzysku uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.”
I.4. W punkcie VI.1. decyzji:
-

w tabeli nr 19, Lp. 7. otrzymuje brzmienie:

7.

19 12 12

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

Pozostałość powstająca
w procesie „doczyszczania” na
przenośniku taśmowym
selektywnie zbieranych odpadów
oraz wstępnego przetwarzania
odpadów wielkogabarytowych.

805

D5, R14

I.5. W punkcie IX.1.5. decyzji:
-

w tabeli nr 22, Lp. 7. otrzymuje brzmienie:

7.

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

19 12 12

1. Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane
będą w kontenerze KP-7 lub KP-10 usytuowanym na
wybetonowanym placu przed wiatą, w której odbywa
się doczyszczanie odpadów. Po zgromadzeniu ilości
uzasadniającej transport, odpady te przekazywane
będą do odzysku uprawnionym odbiorcom,
posiadającym stosowne zezwolenia.
2. Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia nie
będą magazynowane, lecz niezwłocznie kierowane
będą do składowania na własnym składowisku
odpadów.

I.6. W punkcie XI. decyzji:
-

ppkt XI.4. otrzymuje brzmienie:

„XI.4. Maksymalna ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku nie będzie
przekraczać 350 ton na dobę, przy czym dobowa ilość odpadów przyjmowanych
do

składowania

uzależniona

będzie

od

aktualnej

technicznej

możliwości

ich unieszkodliwienia. Maksymalna dzienna ilość składowanych ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu nie większym niż 75 % nie będzie
przekraczać 25 ton na dobę.”
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 16.06.2010r., L.dz./81/06/10/MZK (data wpływu: 17.06.2010r.)
oraz jego uzupełnieniem z dnia 06.07.2010r., L.dz./26/07/10/MZK (data wpływu:
09.07.2010r.),

Miejski

Zakład

Komunalny

Sp.

z

o.o.,

ul.

Komunalna

1,

37 - 450 Stalowa Wola, regon: 830036219, przedłożył Informację o planowanych
zmianach

w

instalacji

objętej

pozwoleniem

zintegrowanym,

tj.

instalacji

do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie w Stalowej Woli.
Po przeprowadzeniu analizy przedłożonej Informacji, zgodnie z zapisem
art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), decyzją z dnia 14.07.2010r., znak:
RS.VI.MD.7660/21-11/10, zobowiązałem Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Stalowej Woli do złożenia wniosku o zmianę niektórych warunków posiadanego
pozwolenia, w związku z planowanymi zmianami w instalacji.
Przy

piśmie

z

dnia

28.07.2010r.,

L.dz./369/07/10/MZK

(data

wpływu:

02.08.2010r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 26.08.2010r., L.dz./145/08/10/MZK
(data wpływu: 30.08.2010r.), 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, którą
udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności 495 000 m3,
zlokalizowane w Stalowej Woli.
Przedmiotowa instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),
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.
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Informacja o przedłożonym wniosku znajduje się w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie pod numerem 2010/A/0197.
Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 01.09.2010r.,
znak: RS.VI.MD.7660/21-11/10, zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego
oraz podano do publicznej wiadomości fakt, że przedmiotowy wniosek został
umieszczony

w

publicznie

dostępnym

wykazie

danych

o

dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia
uwag do przedmiotowego wniosku. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono
żadnych uwag i wniosków.
W oparciu o wniosek Zakładu, w niniejszej decyzji wprowadzono zmiany
dotyczące rozszerzenia prowadzonej działalności w następującym zakresie:
zwiększenia

maksymalnej

dobowej

ilości

odpadów

przyjmowanych

do

unieszkodliwiania w instalacji z 250 Mg do 350 Mg przy pozostającej bez zmian
maksymalnej rocznej ilości wynoszącej 35 120 Mg,
zmianę sposobu gospodarowania odpadami o kodzie 19 12 12 /Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11/, powstającymi w wyniku „doczyszczania”
na przenośniku taśmowym odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
Dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli
maksymalna ilość odpadów dopuszczonych do składowania w ciągu doby
określona została na 250 Mg. Z uwagi na fakt, iż decyzją z dnia 10.06.2010r.,
znak:

RŚ.VI.

MD.7660/26-18/09, Spółka uzyskała

możliwość przyjmowania

do unieszkodliwiania również odpadów o kodzie 16 82 02 /Odpady inne niż
wymienione w 16 82 01/, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (odpady powstałe
w

wyniku

powodzi),

w

niniejszej

decyzji,

wyrażono

zgodę

na

zmianę

zapisu ustalającego maksymalną dobową ilość odpadów przyjmowanych do
unieszkodliwienia z 250 Mg/dobę na 350 Mg/dobę - punkt I.2.2., podpunkt g. decyzji.
Jak wynika z wniosku, maksymalna ilość odpadów przyjmowanych do składowania
w ciągu roku nie ulegnie zmianie i nie będzie przekraczać 35 120 Mg a zwiększone
ilości odpadów przyjmowane będą tylko w przypadku zaistnienia sytuacji
wyjątkowych. Zakład dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi,
pozwalającymi na przyjęcie i unieszkodliwianie w ciągu doby zwiększonej ilości
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odpadów komunalnych. Deponowanie odpadów w sektorach odbywać się będzie
w sposób zgodny z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie II.2.1. decyzji
pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z technologią ich unieszkodliwiania opisaną
w punkcie II.2.2. oraz warunkami określonymi w Instrukcji eksploatacji składowiska.
Dzienne działki robocze dostosowane będą do przyjęcia zwiększonych ilości
odpadów, ich właściwego rozplantowania i skompaktorowania. Spółka zabezpieczy
także odpowiednią ilość materiału przeznaczonego do tworzenia warstwy izolacyjnej
umożliwiającej właściwe zabezpieczenie odpadów. Sprzęt mechaniczny będący
w posiadaniu Zakładu (Kompaktor o masie całkowitej powyżej 26 Mg i Spychacz
gąsienicowy o masie całkowitej powyżej 15 Mg) zostanie wykorzystany w sposób
optymalny. W razie konieczności odpady przeznaczone do unieszkodliwienia
przyjmowane będą na składowisko w wydłużonym cyklu pracy, również w sobotę.
Dowożenie odpadów na składowisko odbywać się będzie w sposób zorganizowany,
niepowodujący kumulacji odpadów w miejscu ich rozładunku. Ładunek każdego
samochodu rozplantowany będzie w postaci warstwy o grubości ok. 10 – 15 cm
a następnie starannie zagęszczany. Układanie i zagęszczanie warstw odpadów
prowadzone będzie do chwili osiągnięcia warstwy o miąższości ok. 2 m, a każda
dwumetrowa warstwa odpadów przykryta zostanie ok. 15 cm warstwą izolacyjną
ograniczającą emisję odorów ze składowiska.
Zakład wnioskuje również o zmianę sposobu gospodarowania odpadami
wytwarzanymi o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/,
powstającymi w procesie doczyszczania na przenośniku taśmowym odpadów
pochodzących z selektywnej zbiórki. Zgodnie z zapisami obowiązującej decyzji,
z

chwilą

wytworzenia

w/w

odpady

przekazywane

były

bezpośrednio

do unieszkodliwiania na eksploatowanym składowisku odpadów w Stalowej Woli.
Aktualnie, Spółka posiada możliwość przekazywania odpadów o kodzie 19 12 12
do odzysku. W związku z powyższym, przychylono się do wniosku Zakładu
i wyrażono zgodę na poszerzenie dotychczasowego sposobu gospodarowania
w/w odpadami tj. odpady o kodzie 19 12 12 będą bezpośrednio kierowane
do unieszkodliwiania lub przekazane zostaną do odzysku odbiorcy posiadającemu
stosowne uprawnienia. Zgodnie z punktem IX.1.5., tabela nr 22 Lp. 7.,
odpady kierowane do odzysku, do czasu zgromadzenia ilości uzasadniającej
transport, magazynowane będą w kontenerze KP-7 lub KP-10 usytuowanym
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na wybetonowanym placu przed wiatą, w której odbywa się doczyszczanie odpadów
a odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie będą magazynowane lecz
bezpośrednio kierowane na składowisko odpadów w Stalowej Woli.
Analizując przedłożoną dokumentację uznałem, że planowane rozszerzenie
działalności w zakresie zwiększenia maksymalnej dobowej ilości odpadów
przyjmowanych do unieszkodliwiania przy pozostającej bez zmian maksymalnej
rocznej oraz zmiana sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 /Inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/, nie będą powodować znaczącego
zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych
elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej
dostępnej techniki, o których mowa w art. 204 ust. 1, w związku z art. 207 ustawy
Prawo ochrony środowiska. Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur,
rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania spełnia
wymogi zawarte w tych dokumentach.
Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej
decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy
Kpa, przemawia interes społeczny i słuszny interes strony oraz przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się zmianie przedmiotowej decyzji. 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 26.08.2010r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
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Otrzymują:
1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
2. RŚ.VI. a/a
3. RŚ.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

RŚ.VI.MD.7660/21-11/10

Strona 8 z 8

