Rzeszów, 2013-10-09
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DECYZJA
Działając na podstawie:

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz. 21),
po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5,
38-540 Zagórz (NIP: 687-10-04-553, Regon: 370269712), z dnia 22 lipca 2013r.,
znak: ZUT/HM/2013 (data wpływu: 25 lipca 2013r.) wraz z jego uzupełnieniem
z dnia 2 sierpnia 2013r., znak: ZUT/HM/02/06/2013 (data wpływu: 5 sierpnia 2013r.)
oraz z dnia 24 sierpnia 2013 r. (wersja elektroniczna) w sprawie zmiany
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: 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, z dnia 21.03.2012r., znak:
OS.I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz
z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, udzielającej 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,
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
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,
z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak:
OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD,
udzielającą 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 następujący sposób:

I.1. Punkt II. decyzji otrzymuje brzmienie:
„II. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie
w ciągu roku:
Tabela nr 1 Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie od
01.11.2013r. do 31.12.2015r.

Lp.

Kod
1),2),3),4)
odpadu

1.
2.

02 03 04
02 06 01

3.

03 01 05

4.

16 82 02

5.

17 01 07

6.
7.
8.
9.

17 01 80
17 01 81
17 03 80
17 06 04

10.

17 08 02

11.

17 09 04

12.

19 05 01

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

19 05 99
19 08 01
19 08 02
6)
19 08 05
19 09 01
19 09 02
19 09 03

20.

19 12 12

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

5)
5)

Rodzaj odpadu
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
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
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Masa
odpadów
Mg/rok
100
50
20
200
300
100
100
25
50
100
150
500
10 000
500
500
1 000
100
100
100
10 000
500
9 000
300
300
100
200
300

1)

od 01.01.2011r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie selektywnie zebrane odpady, które
w warunkach panujących na składowisku mogą stać się palne.
2)

od 01.01.2013r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie odpady selektywnie zebrane
ulegające biodegradacji.
3)

Odpady, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów
do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie
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kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego
typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).
4)

Do przetwarzania przez składowanie mogą być kierowane wyłącznie odpady niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
5)

Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania przez składowanie, 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.
6)

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

Łączna masa odpadów przetwarzanych przez składowanie nie będzie przekraczać
39 218 Mg/rok.
Tabela nr 1a
01.01.2016r.

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania przez składowanie od

Lp.

Kod
1),2),3),4),5)
odpadu

1.
2.

02 03 04
02 06 01

3.

03 01 05

4.

16 82 02

5.

17 01 07

6.
7.
8.
9.

17 01 80
17 01 81
17 03 80
17 06 04

10.

17 08 02

11.

17 09 04

12.

19 05 01

6)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

6)

19.

19 12 12

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99
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Rodzaj odpadu
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
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
100
50
20
200
300
100
100
25
50
100
150
500
12 000
500
500
100
100
100
5 000
500
5 000
300
300
100
200
300
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1)

od 01.01.2011r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie selektywnie zebrane odpady, które
w warunkach panujących na składowisku mogą stać się palne.
2)

od 01.01.2013r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie odpady selektywnie zebrane
ulegające biodegradacji.
3)

Odpady, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów
do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone
w załączniku nr 3 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).
4)

Dodatkowo, odpady o kodzie 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).
5)

Do przetwarzania przez składowanie mogą być kierowane wyłącznie odpady niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
6)

Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania przez składowanie, 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.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie
przekraczać 39 218 Mg/rok.”
I.2. W punkcie III. decyzji podpunkty III.2. i III.3. otrzymują brzmienie:
„III.2. Technologia przetwarzania odpadów przez składowanie.
III.2.1. Przetwarzanie odpadów przez składowanie 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. Na kwaterze składowiska wydzielone zostaną dwa sektory: nr I o wymiarach
70 m x 65 m i nr II o wymiarach 70 m x 10 m, w których prowadzone będzie
nieselektywne składowanie odpadów z określonych grup i podgrup. Sektory
oznakowane będą w sposób trwały widocznymi tablicami. Lokalizację sektorów
przedstawia załącznik do decyzji.
III.2.4. Odpady w sektorach składowane będą w sposób uporządkowany na
wyznaczanych dziennych działkach roboczych o maksymalnych wymiarach:
sektor I ok. 50 x 20 m; dzienna działka robocza wynosić będzie ok. 1 000 m 2,
sektor II ok. 35 x 10 m; dzienna działka robocza wynosić będzie ok. 350 m 2.
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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.
III.2.5. Na granicy sektorów I i II wykonany zostanie wał ziemny o szerokości 30 cm
i wysokości 50 cm. Wysokość wału ziemnego podnoszona będzie sukcesywnie wraz
z poziomem składowanych odpadów w sektorze II, tak aby był on zawsze wyższy od
poziomu składowanych odpadów w sektorze II o ok. 50 cm.
III.2.6. 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.2.7. Odpady będą podlegać rozplantowaniu na warstwy o grubości 0,3 – 0,5 m,
a następnie będą na bieżąco zagęszczane kompaktorem.
III.2.8. Granice działek będą wyznaczane za pomocą chorągiewek, umieszczonych
w narożnikach działki roboczej, zgodnie z kierunkiem składowania odpadów.
III.2.9. 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.2.10. Jako izolacyjne warstwy pośrednie będą stosowane materiały mineralne lub
odpady obojętne dla środowiska wymienione w pkt. IV. decyzji.
III.2.11. Podczas formowania kolejnych warstw odpadów przestrzegana będzie
zasada takiego składowania odpadów aby skarpy zewnętrzne miały nachylenie
minimum 1:3.
III.2.12. 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.2.13. Odpady składowane będą w
przemieszczania gazu składowiskowego.

sposób

niepowodujący

zaburzeń

III.3 Nieselektywne przetwarzanie odpadów przez składowanie:
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 przez składowanie od
01.11.2013r. do 31.12.2015r. w sektorze I.
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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.
15.
16.

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
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
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 przez składowanie od
01.01.2016r. w sektorze I.
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

III.3.3. Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne
z grup 02, 03, 16 i 17 przetwarzane przez składowanie od dnia 01.11.2013r.
w sektorze II.

OS-I.7222.27.10.2013.MD

Strona 6 z 10

Tabela nr 2b

1.
2.

Kod
odpadu
02 03 04
02 06 01

3.

03 01 05

4.

16 82 02

5.

17 01 07

6.
7.
8.
9.
10.

17 01 80
17 01 81
17 03 80
17 06 04
17 08 02

11.

17 09 04

Lp.

Rodzaj odpadu
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione
w 03 01 04
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

I.3. W punkcie XIII. decyzji dodaję podpunkt XIII.7. o brzmieniu:
„XIII.7. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do starannego oddzielenia
dotychczas składowanych odpadów na kwaterze od odpadów planowanych do
składowania w sektorze II, tj.: do wykonania na całej powierzchni przeznaczonej pod
sektor II zagęszczonej warstwy oddzielającej (piasek, ziemia, odpady obojętne ujęte
w tabeli nr 3 decyzji), o miąższości minimum 0,5 m oraz zabezpieczenia jego
skarp bocznych, celem przygotowania go pod składowanie odpadów z grupy 20
z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 16 i 17.”
I.4. W punkcie XIII. decyzji dodaję podpunkt XIII.8. o brzmieniu:
„XIII.8. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do szczególnie starannego
zagęszczenia odpadów złożonych w miejscu, w którym planuje się budowę wału
oddzielającego sektory celem zminimalizowania osiadania.”
I.5. W punkcie XIII. decyzji dodaję podpunkt XIII.9. o brzmieniu:
„XIII.9. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do starannego wydzielenia
sektorów nr I i nr II i rozdzielenia ich na granicy warstwą oddzielającą wykonaną
z ziemi o szerokości minimum 0,30 m i wysokości 0,50 m oraz do sukcesywnego
podnoszenia tej warstwy do poziomu o ok. 0,50 m wyższego od składowanych
odpadów. Sektory oznakować należy w sposób trwały widocznymi tablicami.”
II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji
terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się
ostateczna.
IV. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia z dnia 22 lipca 2013r., znak: ZUT/HM/2013 (data wpływu:
25 lipca 2013r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 2 sierpnia 2013r., znak:
ZUT/HM/02/06/2013 (data wpływu: 5 sierpnia 2013r.), Zakład Usług Technicznych
Sp. z o.o. w Zagórzu
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:
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, z dnia 21.03.2012r., znak:
OS.I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz
z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, udzielającej Zakładowi
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.
Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 159/2013.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:
Przedmiotowa instalacja zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4
załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055) do instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem
odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub
o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, w związku z tym na jej funkcjonowanie
wymagane było uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
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 ze zm.) instalacja zaliczana jest do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 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 (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.
150 ze zm.), organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest
Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 8.08.2013r.,
znak: OS-I.7222.27.10.2013.MD, zawiadomiłem Strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.
Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia
ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia
ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska,
w związku z powyższym postanowieniem z dnia 22.08.2013r., znak: OS-I.7222.
27.10.2013.MD wezwałem Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu
do uzupełnienia przedłożonego wniosku.
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Uzupełnienie wniosku przedłożone zostało przy piśmie z dnia
29 sierpnia 2013 r., znak: ZUT/HM/01/08/2013 (data wpływu: 02.09.2013r.) oraz
w dniu 24 września 2013 r. w wersji elektronicznej.
Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznałem, że uzupełniony
wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
Przedmiotem wniosku są zmiany wynikające z wprowadzenia do katalogu
odpadów dotychczas przetwarzanych na składowisku nowych rodzajów odpadów
planowanych do przetwarzania.
W punkcie II. decyzji, zgodnie z wnioskiem Zakładu lista odpadów
dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie poszerzona została o odpady
z grup 02, 03, 16 i 17. Dla wymienionych w tabeli nr 1 i nr 1a rodzajów odpadów
z w/w grup ustalono maksymalną dopuszczalną masę odpadów, które składowane
będą na składowisku w poszczególnych latach oraz określono warunki ich
przetwarzania.
Jak wynika z przedłożonego wniosku, wprowadzone zmiany w rodzajach
i masach poszczególnych odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesie
składowania
nie będą
powodować konieczności zmiany parametrów
charakterystycznych składowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalnej rocznej
i dobowej masy odpadów przyjmowanych do przetwarzania, których łączna masa
wynosić będzie 39 218 Mg/rok, 200 Mg/dobę.
Mając na uwadze realizację obowiązku ustawowego składowania odpadów
w sposób selektywny, na składowisku w celu składowania odpadów z określonych
grup i podgrup wydzielone zostaną dwa sektory. W punkcie III.3. decyzji wymienione
zostały poszczególne rodzaje odpadów, które składowane będą w sektorze I
i w sektorze II. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1595) w sektorach tych składowane
będą odpady, które dopuszczone są do składowania w sposób nieselektywny, tj.:
sektor I – przeznaczony do przetwarzania odpadów z grupy 20 z odpadami
innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12,
sektor II – przeznaczony do przetwarzania odpadów z grupy 20 z odpadami
innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 16 i 17.
Odpady z poszczególnych sektorów nie będą mieszane. Warunki wydzielenia
sektorów określone zostały w punktach XIII.7., XIII.8 i XIII.9. decyzji. Odpady
planowane do składowania w sektorze II zostaną starannie oddzielone od odpadów
dotychczas składowanych na kwaterze poprzez wykonanie na całej powierzchni
przeznaczonej pod sektor II zagęszczonej warstwy oddzielającej (piasek, ziemia,
odpady obojętne ujęte w tabeli nr 3 decyzji), o miąższości minimum 0,5 m oraz
zabezpieczenie jego skarp bocznych. Na granicy, sektory rozdzielone zostaną
warstwą ziemi o szerokości minimum 0,30 m i wysokości 0,50 m, która będzie
sukcesywnie podnoszona wraz z poziomem składowanych odpadów do wysokości
o ok. 0,50 m wyższej od składowanych odpadów. Sukcesywna nadbudowa wału
w miarę podwyższania poziomu składowanych odpadów zapewniać będzie jego
stabilność. Sektory posiadać będą ustaloną wielkość tj.: sektor nr I - 70 m x 65 m,
sektor nr II - 70 m x 10 m w dnie, w trakcie zapełniania szerokość ta będzie się
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sukcesywnie powiększała, z jednej strony zgodnie z wałem składowiska, z drugiej
zgodnie z tworzonymi skarpami. Sektory oznakowane będą w sposób trwały
widocznymi tablicami. Przetwarzanie odpadów przez składowanie prowadzone
będzie zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie III.1. oraz
technologią ich przetwarzania opisaną w punkcie III.2. decyzji.
Analizując przedłożony wniosek uznałem, że wnioskowane zmiany w zakresie
przetwarzania odpadów przez składowanie nie będą powodować zwiększonego
oddziaływania instalacji na środowisko, nie wpłyną też na zmianę innych elementów
instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych
technik. Ustaliłem również, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowią istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska
i dokonałem zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się
co do zebranych materiałów.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji
przemawia słuszny interes stron, a przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się
zmianie 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.
Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł.
uiszczona w dniu 24.07.2013r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

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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