Rzeszów, 2013-06-14

OS-I.7222.27.3.2013.MD
DECYZJA
Działając na podstawie:

art. 104 i 132 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
po rozpatrzeniu odwołania Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.,
ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz (NIP: 687-10-04-553, Regon: 370269712),
z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: ZUT/HM/06/01/2013 (data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 7 czerwca 2013 r.)
dotyczącego rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. decyzji Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.
2013.MD, tj. odmowy zmiany punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych
do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej
decyzjami Marszałka Województwa z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08,
z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak:
RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD.,
którą udzielono Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5,
38-540 Zagórz pozwolenia zintegrowanego dla 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 Średnim Wielkim, w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych
do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.”,
orzekam:
I. Uwzględniam w całości odwołanie wniesione przez Stronę od rozstrzygnięcia
zawartego w punkcie II. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, dotyczącego odmowy zmiany
punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie
składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r.,
znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa
z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak:

RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz
z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi
Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia
zintegrowanego dla 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 Średnim Wielkim, w zakresie
poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie
19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.”
i zmieniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r.,
znak: OS-I.7222.27.3. 2013.MD, w następujący sposób:
A. Uchylam punkt II. decyzji o brzmieniu: „II. Odmawiam zmiany punktu: „II.
Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania
w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak:
ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia
03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660
/2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia
21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi Usług
Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia
zintegrowanego dla 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 Średnim Wielkim, w zakresie
poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie
19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.”
B. Punktom I.1., I.2. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD nadaję nowe brzmienie:
„I.1. Punkt II. decyzji otrzymuje brzmienie:
II. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie
składowania w ciągu roku:
Tabela nr 1 Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania od
15.05.2013r. do 31.12.2015r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kod
odpadu

1)

19 05 01

2)
2)

19 05 99
19 08 01
19 08 02
3)
19 08 05
19 09 01
19 09 02
19 09 03
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Rodzaj odpadu
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych
i podobnych
Inne niewymienione odpady (stabilizat)
Skratki
Zawartość piaskowników
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
Osady z klarowania wody
Osady z dekarbonizacji wody

Masa
odpadów
Mg/rok
500
10 000
500
500
1 000
100
100
100
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9.

19 12 12

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99

1)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10 000
500
9 000
300
300
100
200
300

od 01.01.2013r. nie mogą być przetwarzane odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

2)

Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania w procesie składowania,
Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.
3)

Do przetwarzania mogą być kierowane wyłącznie odpady własne, wytwarzane na Oczyszczalni
Ścieków Komunalnych w Zagórzu.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie
przekraczać 37 900 Mg/rok.
Tabela nr 1a Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania
od 01.01.2016r.

Lp.

Kod
1),2)
odpadu

1.

19 05 01

3)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

19 05 99
19 08 01
19 08 02
19 09 01
19 09 02
19 09 03

3)

8.

19 12 12

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99

1)

Rodzaj odpadu
Nieprzekompostowane
frakcje
odpadów
komunalnych
i podobnych
Inne niewymienione odpady (stabilizat)
Skratki
Zawartość piaskowników
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
Osady z klarowania wody
Osady z dekarbonizacji wody
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Masa
odpadów
Mg/rok
500
12 000
500
500
100
100
100
5 000
500
5 000
300
300
100
200
300

od 01.01.2013r. nie mogą być przetwarzane odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

2)

Dodatkowo, od 01.01.2016r. odpady o kodach 19 12 12 oraz z grupy 20 spełniać będą kryteria
dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia
2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).
3)

Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania w procesie składowania,
Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie
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kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie
przekraczać 29 900 Mg/rok.
I.2. Punkt III. decyzji otrzymuje brzmienie:
III. Warunki przetwarzania odpadów w procesie składowania.
III.1. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko:
dojazd samochodu do składowiska drogą dojazdową,
ważenie pojazdu w celu ustalenia masy pojazdu oraz masy odpadów
przeznaczonych do przetwarzania w procesie składowania,
sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania
odpadów i podstawową charakterystyką odpadów; odmowa przyjęcia
odpadów do przetwarzania w procesie składowania w przypadku
stwierdzenia niezgodności składu odpadów z dokumentami wymaganymi
przy obrocie odpadami lub instrukcją prowadzenia składowiska,
wprowadzenie danych dostawcy do systemu elektronicznej ewidencji,
dojazd drogą technologiczną do działki roboczej celem wyładunku odpadów,
wyładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika składowiska
oraz oczyszczenie pojazdu i zamknięcie skrzyni ładunkowej,
zjazd pojazdu z czaszy składowiska, przejazd przez brodzik dezynfekcyjny,
ponowne ważenie pojazdu w celu ustalenia masy dowiezionych odpadów,
wyjazd z terenu składowiska.
III.2. Technologia przetwarzania odpadów w procesie składowania.
III.2.1. Przetwarzanie odpadów w procesie składowania na składowisku
odpadów w Średnim Wielkim prowadzone będzie metodą D5 - /Składowanie na
składowiskach
w
sposób
celowo
zaprojektowany
(np.
umieszczanie
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie
wzajemnie i od środowiska itd.)/, zgodnie z załącznikiem nr 2 - „Niewyczerpujący
wykaz procesów unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach.
III.2.2. Składowisko eksploatowane będzie metodą poziomą, polegająca na
układaniu odpadów warstwami o miąższości 1,8 – 2,0 m.
III.2.3. Odpady składowane będą w sposób uporządkowany na wyznaczanych
działkach roboczych o maksymalnych wymiarach ok. 50 x 20 m; dzienna działka
robocza wynosić będzie ok. 1 000 m 2. Wymiary dziennej działki roboczej
uzależnione będą od ilości odpadów dowożonych na składowisko, technicznych
możliwości prawidłowego przyjęcia odpadów, od ich skompaktorowania oraz
przykrycia warstwą izolacyjną. Na koniec dnia roboczego ustalane będzie
zapełnienie (w m3) dziennej działki roboczej, pomiar odnotowywany będzie
w książce eksploatacji składowiska.
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III.2.4. Odpady będą podlegać rozplantowaniu na warstwy o grubości 0,3 – 0,5 m,
a następnie będą na bieżąco zagęszczane kompaktorem.
III.2.5. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na dwóch wyznaczonych
działkach roboczych, przy zachowaniu zasady: na jednej działce będą składowane
odpady na bieżąco dowożone, na drugiej prowadzona będzie niwelacja
i przykrywanie odpadów siatką zabezpieczającą lub warstwą izolacyjną przed
rozwiewaniem lekkich frakcji do czasu uzyskania warstwy odpadów zagęszczonych
do miąższości 1,8 - 2,0 m.
III.2.6. Granice działek będą wyznaczane za pomocą chorągiewek, umieszczonych
w narożnikach działki roboczej, zgodnie z kierunkiem składowania odpadów.
III.2.7. Warstwa zagęszczonych odpadów o miąższości 1,8 - 2,0 m przykrywana
będzie warstwą izolacyjną o grubości 0,1 - 0,15 m. Każdorazowo prowadzony
będzie pomiar grubości warstwy izolacyjnej i odnotowywany będzie w książce
eksploatacji składowiska.
III.2.8. Jako izolacyjne warstwy pośrednie będą stosowane materiały mineralne lub
odpady obojętne dla środowiska wymienione w pkt. IV. decyzji.
III.2.9. Podczas formowania kolejnych warstw odpadów przestrzegana będzie
zasada takiego składowania odpadów aby skarpy zewnętrzne miały nachylenie
minimum 1:3.
III.2.10. Ograniczenie rozwiewania odpadów realizowane będzie poprzez
stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenośnej siatki zabezpieczającej
na dziennych działkach roboczych oraz sukcesywne rozplantowywanie
i zagęszczanie odpadów kompaktorem.
III.2.11. Odpady składowane będą w
przemieszczania gazu składowiskowego.

sposób

niepowodujący

zaburzeń

III.3 Nieselektywne przetwarzanie odpadów w procesie składowania.
III.3.1. Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne
z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane w procesie składowania od
15.05.2013r. do 31.12.2015r.
Tabela nr 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kod
odpadu
19 05 01
19 05 99
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 09 01
19 09 02
19 09 03

9.

19 12 12

10.
11.
12.
13.
14.

20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06

Lp.
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Rodzaj odpadu
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
Inne niewymienione odpady (stabilizat)
Skratki
Zawartość piaskowników
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
Osady z klarowania wody
Osady z dekarbonizacji wody
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
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15.
16.

20 03 07
20 03 99

Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.3.2. Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne
z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane w procesie składowania od
01.01.2016r.
Tabela nr 2a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kod
odpadu
19 05 01
19 05 99
19 08 01
19 08 02
19 09 01
19 09 02
19 09 03

8.

19 12 12

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99

Lp.

Rodzaj odpadu
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
Inne niewymienione odpady (stabilizat)
Skratki
Zawartość piaskowników
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
Osady z klarowania wody
Osady z dekarbonizacji wody
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

C. Dodaję punkt I.5. o brzmieniu:
„I. 5. W punkcie XIII. decyzji dodaję podpunkt XIII.6. o brzmieniu:
XIII.6. Zobowiązuję operatora instalacji do określenia zasad bezpiecznego
przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe/ na składowisku, w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza
decyzja stanie się ostateczna oraz do niezwłocznego zapoznania z zasadami
bezpiecznego przetwarzania w/w odpadów pracowników składowiska.”
Uzasadnienie
Pismem z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: ZUT/HM/06/01/2013 (data wpływu
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:
7 czerwca 2013 r.) Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5,
38-540 Zagórz wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD,
którą zmieniono decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak:
ŚR.IV-6618-35/1/06 z późniejszymi zmianami, udzielającą 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 Średnim Wielkim,
w części rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. tej decyzji, tj. odmowy zmiany
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punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie
składowania w ciągu roku:” w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych
do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok. Uzupełnienie informacji zawartych w w/w piśmie
przedłożone zostało w dniu 14 czerwca 2013r. – pismo Zakładu Usług
Technicznych Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2013r., znak: ZUT/HM/06/03/2013.
Jednocześnie, do powyższego pisma załączona została zgoda drugiej strony
Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – pismo z dnia 14 czerwca 2013r., znak:
RGK.6233.1.2013 na zmianę treści decyzji w zakresie wnioskowanym przez Spółkę.
Odnosząc się do treści odwołania, po przeanalizowaniu przedłożonego
materiału w sprawie uznano, iż wniesione odwołanie dotyczące poszerzenia listy
odpadów dopuszczonych do składowania o odpady o kodzie 19 08 05 zasługuje
w całości na uwzględnienie.
Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że w oczyszczalni ścieków
komunalnych Zakładu prowadzony jest proces wytwarzania osadów ściekowych,
nie zachodzą natomiast procesy, o których mowa w art. 3 ustęp 1 p.p. 34) ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), tj. zbieranie
odpadów. W stosowanej technologii osad nadmierny z osadnika wtórnego
przetłaczany jest do zagęszczacza grawitacyjnego z napowietrzaniem gdzie
podlega zagęszczeniu grawitacyjnemu, następnie poddawany jest pompą
do stacji odwadniania osadu (prasa odwadniająca) znajdującym się w budynku
socjalno - technicznym. Po odwodnieniu do około 20% suchej masy osad
transportowany jest za pomocą przenośnika do kontenera samochodowego
o pojemności 3 m3. Po zapełnieniu kontenera, co następuje w czasie około sześciu
godzin osad kierowany jest na składowisko odpadów w Średnim Wielkim. Taki
sposób gromadzenia osadów wskazuje, że prowadzony proces nie wyczerpuje
znamion definicji procesu zbierania, tym samym nie ma zastosowania art. 122.
ust. 1 pkt. 6) ustawy o odpadach zakazujący przetwarzania w procesie składowania
na składowisku odpadów „ulegających biodegradacji selektywnie zebranych”.
Ponadto, jak wynika z powyższego, osad przed skierowaniem na składowisko
podlega przekształceniom fizycznym opisanym powyżej, spełniony jest tym samym
wymóg wynikający z art. 105 ustęp 1 w/w ustawy o odpadach, który stanowi iż:
„Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi
przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie
z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla
środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także
ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.”
Odnosząc się do możliwości wykorzystania odpadów o kodzie 19 08 05
w procesach odzysku zarówno w instalacji jak i poza instalacjami w sposób
wskazany w stosownych rozporządzeniach tj.: Ministra Środowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) oraz
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49
poz. 356), po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału w sprawie stwierdzono,
że na obecnym etapie eksploatacji składowiska, Spółka nie ma możliwości
OS-I.7222.27.3.2013.MD
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przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 w procesie odzysku poza instalacją
tj. do wykonania tak zwanej okrywy rekultywacyjnej, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49
poz. 356).
Przedmiotowe składowisko odpadów składa się z dwóch kwater. Aktualnie
eksploatowana jest kwatera nr II, na kwaterze nr I, zgodnie z decyzją wyrażającą
zgodę na zamknięcie składowiska z dnia 20 lutego 2012r., znak: OS-III.7241.26.
2011.KS, zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem 15 maja 2012 r.
Z harmonogramu działań związanych z rekultywacją tej części składowiska wynika,
że od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. Spółka może odpady o kodzie 19 08 05
wykorzystywać w procesie odzysku do wykonania warstwy biologicznej.
Uwzględniając masę w/w odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie
odzysku, tj. 1 500 Mg/rok oraz masę odpadów dotychczas wytwarzanych
(ze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych
za rok 2012 wynika, że w 2012 r. wytworzono 713,95 Mg odpadów o kodzie
19 08 05) ustalono, że do składowania Spółka kierować może wyłącznie osady
własne, wytworzone na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu o masie
nieprzekraczającej 1 000 Mg/rok.
Przychylając się do wniesionego odwołania Strony, uwzględniono również
przesłanki wynikające z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r., poz. 21), określającego szczególne zasady gospodarowania
komunalnymi osadami ściekowymi. Ustęp 12 tego art. zakazuje stosowania
komunalnych osadów ściekowych m.in. na gruntach rolnych o spadku
przekraczającym 10%. Uwzględniając warunki lokalizacyjne Zakładu tj. teren
górzysty stwierdzono, że Spółka nie ma możliwości wykorzystywania w/w odpadów
na gruntach rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 201r., Nr 86, poz. 476).
Ponadto, ze względu na specyfikę odpadów o kodzie 19 08 05
/Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ w punkcie III.2.11. niniejszej decyzji
nałożono na Spółkę obowiązek przetwarzania odpadów w sposób niepowodujący
zaburzeń przemieszczania gazu składowiskowego. Jednocześnie w punkcie XIII.6.
decyzji zobowiązano Spółkę do określenia zasad bezpiecznego przetwarzania w/w
odpadów na składowisku w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja
stanie się ostateczna oraz do niezwłocznego zapoznania z zasadami bezpiecznego
przetwarzania tych odpadów pracowników składowiska.
Analizując całość akt w sprawie uznałem, iż powyższe stanowi przesłankę
do uwzględnienia:
- w całości wniesionego odwołania Strony od rozstrzygnięcia zawartego w punkcie
II. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak:
OS-I.7222.27.3. 2013.MD, dotyczącego odmowy zmiany punktu: „II. Rodzaj
i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania
w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak:
ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia
OS-I.7222.27.3.2013.MD
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03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660
/2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia
21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi Usług
Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia
zintegrowanego dla 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 Średnim Wielkim, w zakresie
poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie
19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok,
- uchylenia punktu II decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD,
- wydania decyzji zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD poprzez nadanie punktom
I.1. i I.2. nowego brzmienia oraz wprowadzenia nowego punktu I.5.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji
przemawia słuszny interes stron, a przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się zmianie
- druga strona Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu wyraziła zgodę na zmianę
przedmiotowej decyzji, 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.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR 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. OS-I. a/a.
4. OS-III. a/a
Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
35-101 Rzeszów ul. Langiewicza 26;
2. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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