Rzeszów, 2008-12-10

RS.VI.MM.7660-44/2/08

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 ze zm.),
art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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 2004 r. 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie,
ul. Rynek 13, 36-065 Dynów, regon: 691771009 o zmianę decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/07, udzielającej
Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Dynowie przy ul. Wuśki,

orzekam
I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 listopada
2007 r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15.05.2008r. znak RŚ.VI-7660-44/1/08
udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065
Dynów, regon: 691771009 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie przy ul. Wuśki,
w następujący sposób:
I.1. W punkcie I.2.1 podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
a) Ilość odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania
- średnia dobowa – 15 Mg/dobę
- średnia roczna 4485 Mg/rok
- maksymalna roczna 600 Mg/rok
- maksymalna dobowa 60 Mg/dobę
I.2. W punkcie II.1. w tabeli nr 1 wiersze o lp. 5, 11,12, 13, 17 i 19 otrzymują
brzmienie:
5

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

50

11

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04

150

12

Nieprzekompostowane frakcje odpadów
komunalnych i podobnych

19 05 01

100

13

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 05

350

17

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

300

19

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

20 03 01

3200

I. 3. W punkcie VIII w tabeli nr 12 wiersze o lp. 17 i 19 otrzymują brzmienie:
1

Olej napędowy

dm3/rok

15 000

5

Woda do celów technologicznych

m3/rok

40

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów,
regon: 691771009 wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/07, udzielającej
Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Dynowie przy ul. Wuśki.
Przedmiotowa instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 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. 378 ust. 2a ustawy Prawo
ochrony środowiska organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest
Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Po sprawdzeniu formalnej poprawności wniosku, pismem z dnia 15.10.2008r.,
zawiadomiono o wszczęciu w dniu 08.10.2008r. postępowania administracyjnego
w
sprawie
zmiany
pozwolenia
zintegrowanego.
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 2008/A/0081.
Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem stwierdzono, że
nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu
widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
W związku z tym postanowieniem z dnia 15.10.2008 wezwano wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie zostało przedłożone 14 listopada 2008r.
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Po analizie przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia
wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono:
Decyzją z dnia 6 listopada 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/07, Wojewoda
Podkarpacki udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13,
36-065 Dynów pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 60 ton na dobę oraz
całkowitej pojemności 37 470 ton, zlokalizowanego w Dynowie przy ul. Wuśki.
Decyzją z dnia 15.05.2008r. znak RŚ.VI-7660-44/1/08 Marszałek Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie zmienił pozwolenie zintegrowane w zakresie ilości
poszczególnych rodzajów odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania.
Niniejsza zmiana obejmuje:
- zwiększenie ilości ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08
05) przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 39 %,
- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01)
przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 40 %,
- zmniejszenie ilości odpadów o kodzie 15 02 13 - sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02 przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 50 %,
- zmniejszenie ilości odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 25 %,
- zmniejszenie ilości nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych
i podobnych przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 33,33 %,
- zwiększenie ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod
20 03 01) przeznaczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku o 40%.
W stosunku do całkowitej ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania
w ciągu roku określonej w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 listopada
2007r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/07 nastąpi wzrost o 12,5 %. Zmiana ta nie spowoduje
konieczności zmiany parametrów charakterystycznych składowiska w zakresie
maksymalnej dopuszczalnej rocznej i dobowej ilości odpadów przyjmowanych do
unieszkodliwiania określonych w w/w decyzji.
W wyniku zwiększenia ilości odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania
zaistniała natomiast konieczność wprowadzenia zmian w zakresie ilości zużywanego
oleju napędowego oraz wody na potrzeby technologiczne .
Ponadto w punkcie I.1. niniejszej decyzji na wniosek Strony sprostowano omyłkowo
wprowadzoną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
15.05.2008r. znak RŚ.VI-7660-44/1/08 zmianę punktu I.2.1 podpunkt a) pozwolenia
zintegrowanego.
Po analizie wniosku uznano, 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.
Analizując przedłożony wniosek uznałem, że planowane zwiększenie maksymalnej
rocznej ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez składowanie o
12,5%, nie będzie powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko,
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ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania
wymogów najlepszej dostępnej techniki.
Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają
ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych
technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawą Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę
orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem
Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji. Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach.
Pobrano opłatę skarbową
w wysokości 253,00 zł w dn. 08.10.2008r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Andrzej Kulig
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie
ul. Rynek 13, 36-065 Dynów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dynów
3. a/a
Do wiadomości:
1.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów
35-959 Rzeszów ul. Langiewicza 26
2.Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Inspektorat w Przemyślu
4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
5. a/a
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