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Rzeszów, 2011-04-29

DECYZJA

Działając na podstawie:
- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Postępowania

- 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 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 Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu,
ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz, regon: 370269712 z dnia 18.03.2011r.,
znak: ZUT/HM/2011 (data wpływu: 25.03.2011r.) wraz z jego uzupełnieniem
z dnia 19.04.2011r., znak: ZUT/HM/2011 (data wpływu: 22.04.2011r.), w sprawie
zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-661835/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
03.08.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660/51-3/08 oraz z dnia 11.06.2010r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane
w Średnim Wielkim, 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 17.04.2007r.,
znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 03.08.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660/51-3/08 oraz z dnia
11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, udzielającą Zakładowi Usług
Technicznych Sp. z o.o ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę
i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, w następujący sposób:
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

I.1. W punkcie I.3.1 decyzji:
- tiret dziewiąty od góry otrzymuje brzmienie:
„całkowita pojemność składowiska odpadów

- 205 076 m3”

- tiret piętnasty od góry otrzymuje brzmienie:
- 105 241 m3”

„pojemność I kwatery
- tiret osiemnasty od góry otrzymuje brzmienie:

- 99 835 m3”

„pojemność II kwatery
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 18.03.2011r., znak: ZUT/HM/2011 (data wpływu: 25.03.2011r.)
wraz z jego uzupełnieniem z dnia 19.04.2011r., znak: ZUT/HM/2011 (data wpływu:
22.04.2011r.) Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5,
38 - 540 Zagórz, regon: 370269712, wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06,
zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 03.08.2009r.,
znak: RŚ.VI.MD.7660/51-3/08 oraz z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660
/2-6/10, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Średnim
Wielkim, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej
pojemności ponad 25 000 ton.
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/0088.
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
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(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 30.03.2011r.,
znak: RS-VI.7222.34.3.2011.MD., zawiadomiłem Strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunków obowiązującego dotychczas
pozwolenia zintegrowanego.
Przedmiotem wniosku są zmiany wynikające z wykonania aktualnych pomiarów
geodezyjnych w zakresie objętości geometrycznej deponowanych odpadów oraz
gęstości składowanych odpadów.
W aktualnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym z dnia 17.04.2007r.,
znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, udzielonym przez Wojewodę Podkarpackiego,
zmienionym decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
03.08.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660/51-3/08 oraz z dnia 11.06.2010r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, dla składowiska odpadów zlokalizowanego w Średnim
Wielkim całkowita pojemność składowanych odpadów określona została
na 183 766 m3 (dla kwatery I – 101 492 m3 i kwatery II – 82 274 m3); średnia
gęstość deponowanych odpadów na 1,14 Mg/m3. Pojemność ta obliczona została
w oparciu o przyjęty model ostrosłupa ściętego, przy maksymalnej wysokości
składowania odpadów, zgodnie z dokumentacją projektową, wynoszącej 11,3 m.
W/w obliczenia nie uwzględniały pochylenia dna składowiska oraz pochylnia skarp.
W związku z powyższym, w celu wykluczenia niedokładności, Zakład
zlecił wykonanie ponownych obliczeń i opracowanie modelu czaszy składowiska,
który uwzględniał będzie pochylenie dna i skarp. Z analizy operatu „Obliczenie
docelowej objętości składowiska w Średnim Wielkim”, przedłożonego przy piśmie
z dnia 18.03.2011r., znak: ZUT/HM/2011 (data wpływu: 25.03.2011r.), wynika iż
aktualnie, objętość składowiska ustalona została na podstawie danych uzyskanych
z pomiarów geodezyjnych wykonanych w ramach inwentaryzacji powykonawczej,
przy założeniu nachylenia północno - wschodniej skarpy wykopu jako 1:2 i przy
uwzględnieniu maksymalnej wysokości składowania odpadów wynoszącej 11.3 m
(w stosunku do dna kwater). Do określenia maksymalnej kubatury składowiska
posłużyły współrzędne przestrzenne charakterystycznych punktów terenu tj. dno
składowiska, skarpy nasypów i wykopów wraz z połączeniami tych punktów.
W oparciu o stosowne wyliczenia wykonano modelowanie płaszczyzn dna kwater
składowiska oraz określono maksymalny stan odpadów dla obu kwater.
Na podstawie przedłożonej w/w dokumentacji ustalono, iż zaistniały rozbieżności
w stosunku do poprzednio ustalonej objętości, określonej w obowiązującej
decyzji, o której mowa na wstępie. W związku z powyższym, Zakład Usług
Technicznych Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty objętości kwater
składowiska, będącej wynikiem błędnego wyliczenia w/w parametrów.
Uwzględniając powyższe, przychyliłem się do wniosku Zakładu i w punkcie
I.3.1 decyzji zezwoliłem na zmianę parametrów kwater określonych w pozwoleniu
poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych wymiarów tj.: 205 076 m 3
(dla kwatery I – 105 241 m3 i kwatery II – 99 835 m3).
Ponadto, Zakład zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie z decyzji pozwolenia
zintegrowanego zapisu dotyczącego określenia gęstość składowanych odpadów.
Jak wynika z załączonych wyliczeń na przestrzeni lat 2006 – 2010 gęstość
składowanych odpadów ulegała zmianie, a co za tym idzie zmieniała się również
pojemność masowa składowanych odpadów. Gęstość składowanych odpadów
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zależna jest od wilgotności i rodzaju przyjmowanych odpadów, stopnia
skompaktorowania oraz zmienia się wraz z osiadaniem najstarszej części
składowanych odpadów, w związku z czym nie jest technicznie możliwe utrzymanie
stałej gęstości składowania w całym okresie funkcjonowania składowiska, a tym
samym wypełnienie warunku pozwolenia w tym zakresie. Mając powyższe na
względzie, przychyliłem się do wniosku Zakładu i z podpunktu I.3.1. decyzji
wykreśliłem zapis określający gęstość składowanych odpadów.
Zaproponowana powyżej zmiana pozwolenia zintegrowanego 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.
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.
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. 1005,50 zł.
uiszczona w dniu 18.03.2011r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
1. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
2. Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3 Maja 2, 38- 540 Zagórz
3. RŚ.VI. a/a
4. RŚ.III. a/a
Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
2. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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