
 

  

 

 

OS-III.7221.64.2020.SP                                                       Rzeszów, dnia 2021-07-15 

 

D E C Y Z J A  

 

Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),  

− art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), 

− § 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. poz. 1839),  

− art. 104, 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  

 

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,  

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk (Regon: 690 266 640, NIP 816-00-01-975)  

w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej  

przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku  

 

o r z e k a m  

 

I.    Stwierdzam wygaśnięcie w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego  

z dnia 30.11.2015 r., znak: OS.III.7244.26.2014.SP, zmienionej decyzją z dnia 

20.12.2019r., znak: OS.III.7244.10.2019.SP, którą udzielono zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków oraz zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA, 

części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów  

w instalacji Oczyszczalni ścieków (pkt  II decyzji). 

 

II.  Udzielam Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., ul. Żwirki  

i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków  

i określam: 
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II.1 Rodzaj i parametry instalacji  istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom. 

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku o przepustowości 10 800 m3/dobę 
RLM 185 450 zlokalizowana przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku na działce 740/6.  

 
W skład oczyszczalni wchodzi: 

1. Część mechaniczna: 

a) kraty gęste z płuczką i praską skratek,  

b) piaskownik poziomy z separatorem piasku,  

c) osadnik wstępny 

2. Część biologiczna: 

a)  złoża biologiczne,  

b)  komory osadu czynnego,  

c)  osadniki wtórne, 

d)  stacja odwadniania osadów z wirówką i prasą taśmową. 

 

II.2. Rodzaje, ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, 
źródła powstawania odpadów oraz ich podstawowy skład chemiczny  
i właściwości:  

  

Tabela nr 1 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Ilość 
w 

Mg/rok 

Źródło powstawania 
odpadu 

Podstawowy skład 
chemiczny odpadu  

i właściwości odpadu 

1. 

 
 

19 08 01 

 
 

Skratki 

 
 

30,0 

Odpady będą 
powstawać na kratach 
w części 
mechanicznej 
oczyszczalni ścieków 

Skład chemiczny: celuloza, 
bawełna, tłuszcze, PE, PS, 
PP, PA, PET, PEHD, PELD, 

PVC, PC 
Właściwości: odpad stały, 

zagniwający, palny 

2. 

 
 

19 08 02 

 
 

Zawartość 
piaskowników 

 
 

30,0 

Odpady będą 
powstawać 
w piaskownikach  
w procesie 
sedymentacji  
w części 
mechanicznej 
oczyszczalni ścieków 

Skład chemiczny: 
krzemionka,  wapń, woda 

 
 

Właściwości: odpad stały, 
niepalny 

 
 

3. 
 
 
 
 

 
 

19 08 05 
 

 
 

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe 

 
 

10000,0 

Odpady będą 
powstawać w 
reaktorze 
biologicznym  
w procesie 
biologicznego 
oczyszczania ścieków  
metodą osadu 
czynnego 

Skład chemiczny: węgiel, 
wodór azot, tlen, siarka,  

fosfor,  wapń, woda, 
magnez, kadm, miedź, nikiel, 

ołów, cynk, rtęć, chrom 
 

Właściwości: odpad stały, 
niepalny 
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4. 

 
 
 

13 02 05* 

Mineralne oleje 
silnikowe, 

przekładniowe  
i smarowe nie 
zawierające 
związków 

chlorowcoorganicz
nych 

 
 

1,0 

Odpady będą 
powstawać w wyniku 
wymiany olejów  
i smarów w 
urządzeniach 
instalacji oczyszczalni 
ścieków  

Skład chemiczny: 
mieszanina węglowodorów 

alifatycznych  
i aromatycznych, związki 

fosforu, azotu, wody, siarki, 
baru, cynku  

 
Właściwości: odpad  

płynny, szkodliwy, palny 

5. 
 

 
 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne 

inne niż 
wymienione w 15 

02 02 

 
 

1,0 

Odpady będą 
powstawać w wyniku 
eksploatacji urządzeń 
wchodzących w skład 
instalacji są to np. 
zużyte sorbenty, 
tkaniny do wycierania, 
zużyta odzież robocza  

Skład chemiczny: celuloza, 
bawełna, tłuszcze, włókna 

naturalne i sztuczne 
 

Właściwości: odpad stały, 
palny 

 

II.3. Miejsca i sposoby ich magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów 
przewidzianych do wytwarzania oraz sposób dalszego ich 
zagospodarowywania: 
 

Tabela nr 2 

Lp. 
Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadów 
 

Miejsce i sposób 
magazynowania odpadów 

Sposób dalszego 
postępowania 

1. 
 
 

 
 
 

19 08 01 

 

Skratki 

 
 
Odpady magazynowane będą 
luzem w betonowym boksie  
o utwardzonym podłożu ze 
zbiorczym drenażem, na placu 
magazynowym 

 
 
 
Odpady przekazywane będą 
uprawnionym podmiotom do 
dalszego gospodarowania, 
z uwzględnieniem hierarchii 
postępowania  
z odpadami lub będą 
przekazywane do procesu 
kompostowania we własnej 
instalacji zlokalizowanej na 
terenie zakładu 

2. 
 

 

19 08 02 Zawartość piaskowników Odpady magazynowane będą 
luzem w betonowym boksie  
o utwardzonym podłożu ze 
zbiorczym drenażem, na placu 
magazynowym 

3. 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe 

Odpady nie będą 
magazynowane 

Odpady bezpośrednio będą 
przekazywane do procesu 
kompostowania we własnej 
instalacji zlokalizowanej na 
terenie zakładu  

4. 
 
 
 

 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe  
i smarowe nie zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych 

Odpady nie będą 
magazynowane 

 
 
Odpady przekazywane będą 
uprawnionym podmiotom do 
dalszego gospodarowania, 
z uwzględnieniem hierarchii 
postępowania  
z odpadami 

5. 

15 02 03 Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 
02 02 

Odpady nie będą 
magazynowane 
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II.4. Transport wytworzonych odpadów do miejsc dalszego gospodarowania 

prowadzony będzie przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3,  

37-300 Leżajsk lub uprawnione podmioty. 

 

II.5. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko: 

− racjonalne zużycie materiałów i środków, 

− stosowanie materiałów i środków o wysokich standardach jakościowych co 

zapewnia ich trwałość, a tym samym minimalizuje ilość powstających odpadów, 

− systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń związanych z realizacją 

prowadzonych prac, 

− prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków zgodnie  

z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

− przestrzeganie i optymalizowanie parametrów procesów technologicznych 

oczyszczania ścieków, 

− optymalizowanie zużycia surowców, 

− ograniczenie zużycia paliw poprzez właściwą organizację pracy, 

− magazynowanie odpadów selektywnie oraz w sposób zabezpieczający 

środowisko gruntowe i wodne przed zanieczyszczeniem, 

− zabezpieczenie miejsc magazynowania przed oddziaływaniem na środowisko, 

− prowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej. 

 

II.6 Pozwolenia udzielam pod następującymi warunkami 

 

1. Niniejsze pozwolenie obejmuje odpady wytwarzane w związku z eksploatacją 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku 

na działce 740/6. 

2. Odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych 

nazwą i kodem odpadu, w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie 

oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami, 

zgodnie z zapisami punktu II.3. niniejszej decyzji.  

3. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób 

zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem i wyciekiem. Środki 

transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów. 

4. Wszelkie zmiany w prowadzonym systemie gospodarki odpadami  

w stosunku do stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagają jej zmiany. 
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III. Udzielam Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 

3, 37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków i określam: 

 

III.1  Rodzaj  i  masę odpadów  przewidzianych  do  przetwarzania w okresie roku: 

 

Tabela nr 3 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość Mg/rok 

1. 1. 19 09 02 Osady z klarowania wody 2500,0 

2. 2. 20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych  służących do 

gromadzenia nieczystości  
2000,0 

3. 3. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 500,0 

 

III.2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie 

roku: 

 

Tabela nr 4 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilość Mg/rok 

1. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 50,0 

 

III.3. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 

 

Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, bezpośrednio po 

przyjęciu będą dozowane w punkcie zlewnym zlokalizowanym na kolektorze 

„dolotowym” ścieków surowych, stąd kierowane będą na urządzenia oczyszczalni.  

 

Odpady o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) powstające w 

procesie przetwarzania odpadów nie będą magazynowane, bezpośrednio po 

wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji 

zlokalizowanej na terenie zakładu. 

 

III.4. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu 

technologicznego.  

 

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Oczyszczalni ścieków  

o przepustowości 10 800 m3/dobę, 185 450 RLM zlokalizowanej w Leżajsku przy  

ul. Siedlanka Boczna 2, na działce o nr ewid. 740/6.   

 

W skład oczyszczalni wchodzi: 

1. Część mechaniczna: 

a) kraty gęste z płuczką i praską skratek,  

b) piaskownik poziomy z separatorem piasku,  

c) osadnik wstępny 
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2. Część biologiczna: 

a) złoża biologiczne,  

b) komory osadu czynnego,  

c) osadniki wtórne, 

d) stacja odwadniania osadów z wirówką i prasą taśmową. 

  

 Przetwarzanie odpadów o kodach 19 09 02, 20 03 04, 20 03 06 realizowane 

będzie poprzez ich unieszkodliwianie metodą określoną w załączniku nr 2 do ustawy  

o odpadach jako D8 – Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji 

niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub 

mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród 

procesów wymienionych w poz. D1-D12. 

     W oczyszczalni ścieków w  procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczania 

ścieków z chemicznym strącaniem fosforu oczyszczane są zarówno ścieki komunalne 

jak i przemysłowe. Do oczyszczalni ścieki dopływają kolektorem dopływowym jak 

również dowożone są wozami asenizacyjnymi. Odpady o kodach 19 09 02, 20 03 04, 

20 03 06 dostarczane będą do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi i wprowadzane 

będą do instalacji łącznie ze ściekami dowożonymi w punkcie zlewnym 

zlokalizowanym w hali krat. Odpady poddawane będą procesom mechaniczno-

biologicznym zachodzącym w trakcie procesu oczyszczania ścieków. W wyniku 

przetwarzania odpadów powstaje odpad o kodzie 19 08 05. 

Po przejściu przez część mechaniczną oczyszczalni tj. kraty, piaskownik i osadnik 

wstępny  ścieki wraz z odpadami  grawitacyjnie spływają do złóż biologicznych, gdzie 

zachodzi pierwszy etap oczyszczania biologicznego. Do urządzeń biologicznego 

oczyszczania ścieków należą złoża biologiczne, reaktory biologiczne oraz osadniki 

wtórne. Głównym elementem ciągu oczyszczania biologicznego jest reaktor z dwoma 

komorami wypełnionymi osadem czynnym, w którym następuje redukcja ładunku 

BZT5, ChZT, azotu ogólnego i fosforu. Usuwanie fosforu w reaktorze wspomagane 

jest okresową pracą znajdującej się nieopodal stacji dozującej koagulant PIX. Ścieki 

wraz z osadem odprowadzane są z reaktora korytem zbiorczym i dalej rurociągiem 

przez komorę rozdziału aż do osadników wtórnych. Osad z osadnika przepływa 

grawitacyjnie do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.  

W przepompowni zainstalowane są pompy podające recyrkulowany osad na początek 

komór napowietrzania oraz pompa osadu nadmiernego, który kierowany jest do 

procesu odwadniania osadów. Osad wstępny z osadnika wstępnego, poprzez 

przepompownię osadów, kierowany jest do jednego z dwóch zagęszczaczy 

grawitacyjnych lub bezpośrednio do zbiorników osadów zagęszczonych. Osad 

nadmierny, podawany jest do zagęszczarki mechanicznej lub bezpośrednio do 

drugiego zagęszczacza grawitacyjnego. Następnie osady te są odprowadzane do 

zbiorników osadów zagęszczonych, gdzie następuje ich mieszanie. Tak przygotowany 

osad poprzez pompownię osadów zagęszczonych kierowany jest do procesu 

odwadniania, realizowanego przy zastosowaniu: wirówki odśrodkowej oraz prasy 

taśmowo-odwadniającej. Do obu urządzeń podczas pracy dozowany jest roztwór 

polielektrolitu. Bezpośrednio po odwodnieniu osad transportowany jest do własnej 
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kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na terenie zakładu w celu dalszego ich 

przetworzenia. 

 

III.5. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków 

metodą D8 udzielam pod następującymi warunkami: 

 

1. Przetwarzane odpady będą wprowadzane do instalacji w sposób i w ilościach 

niepowodujących zakłócenia prowadzenia oczyszczania ścieków.  

2. Przetwarzane odpady nie będą magazynowane lecz będą bezpośrednio 

wprowadzane do instalacji.  

3. Odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków nie będą magazynowane, 

bezpośrednio po wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we 

własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu. 

4. Odpad o kodzie 19 09 02 (Osady z klarowania wody) może być przetwarzany  

w instalacji metodą D8 wyłącznie w przypadku nie spełnienia wymagań 

dotyczących odzysku odpadu w procesie R10 określonym w przepisach 

szczegółowych. 

5. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków o ile będzie wymagał tego 

interes ochrony środowiska. 

 

IV. Udzielam Miejskiemu Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 

37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków i określam: 

 

IV.1  Rodzaj  i  masę odpadów  przewidzianych  do  przetwarzania w okresie roku: 

Tabela nr 5 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość 

Mg/rok 

3. 1. ex 02 07 99 
Inne niewymienione odpady (odpady ulegające 

biologicznemu przetworzeniu) 
2500,0 

4. 2. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 500,0 

 

IV.2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania  

w okresie roku: 

Tabela nr 6 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Ilość 

Mg/rok 

5. 1. ex 02 07 99 
Inne niewymienione odpady (odpady ulegające 

biologicznemu przetworzeniu) 
500,0 

6. 2. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 50,0 
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IV.3. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 

 

a) Odpady przewidziane do przetwarzania 

        Tabela nr 7 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadów 
Miejsce sposób 

i magazynowania  odpadów 

7. 1. ex 02 07 99 
Inne niewymienione odpady (odpady 

ulegające biologicznemu przetworzeniu) 

Odpady nie będą 

magazynowane 

8. 2. 19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe 

Odpady nie będą 

magazynowane 

 

b) odpady powstające w wyniku przetwarzania 

Tabela nr 8 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Miejsce sposób 

i magazynowania  

odpadów 

1. ex 02 07 99 
Inne niewymienione odpady (odpady 

ulegające biologicznemu przetworzeniu) 

Odpady nie będą 

magazynowane 

2. 19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe 

Odpady nie będą 

magazynowane 

 

IV.4. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu 

technologicznego 

 

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Oczyszczalni ścieków  

o przepustowości 10 800 m3/dobę, 185 450 RLM zlokalizowanej w Leżajsku przy  

ul. Siedlanka Boczna 2 na działce o nr ewid. 740/6.  

Przetwarzanie odpadów o kodzie ex 02 07 99, 19 08 05 realizowane będzie 

poprzez odzysk metodą R 12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 poprzez 

mechaniczne zagęszczenie odpadu.  

Odpady o kodzie ex 02 07 99 (Inne niewymienione odpady) oraz 19 08 05 

(Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) będą dostarczane do miejsca 

przetwarzania wozami asenizacyjnymi. Odpady nie będą magazynowane, zostaną 

bezpośrednio po dostarczeniu kierowane do procesu odwadniania (części osadowej 

Oczyszczalni Ścieków). Odpady wprowadzone zostają do zbiornika ziemi 

okrzemkowej, skąd poprzez przepompownię osadów zagęszczonych kierowane będą 

do urządzeń odwadniających (tj. wirówki odśrodkowej oraz prasy taśmowo-

odwadniającej). Do obu urządzeń podczas pracy dozowany jest roztwór polielektrolitu, 

który wcześniej zostaje przygotowany w stacjach zarobowych. Powstałe po 

odwodnieniu odpady przenoszone będą transporterami ślimakowymi na przyczepę,  

a następnie przewożone będą do własnej kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na 

terenie zakładu w celu dalszego ich przetworzenia. Natomiast odciek zawracany na 

początek cyklu technologicznego oczyszczalni ścieków.  

 

 



OS-III.7221.64.2020.SP                                                                                                    Strona 9 z 15 
 

IV.5. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów metodą R12 udzielam pod 

następującymi warunkami: 

 

1. Przetwarzane odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio po przyjęciu 

kierowane będą do procesu odzysku 

2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania nie będą magazynowane, 

bezpośrednio po wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we 

własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu. 

3. Transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich 

przypadkowym wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości 

przewożonych odpadów. 

 

V. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji 

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania 

odpadów: 

 

1. Należy przestrzegać postanowień zawartych w instrukcjach przeciwpożarowych, 

ocenie zagrożenia wybuchem, instrukcjach stanowiskowych oraz procedur  

w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu; dokonywać 

przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych dla urządzeń 

przeciwpożarowych i gaśnic zgodnie z zaleceniami producenta; przeprowadzać 

okresowe szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla 

pracowników pracujących w zakładzie; utrzymywać drogi pożarowe w ciągłej 

przejezdności.  

 

2. Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 

wytwarzania i magazynowania odpadów powinny być projektowane, wykonywane 

uruchamiane użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość 

powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający spełnienie 

następujących warunków: 

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub 

tereny przyległe, 

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie 

warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych. 

  

W przypadku zmiany ilości oraz rodzaju odpadów przetwarzanych, zbieranych 

powstających w wyniku przetwarzania i magazynowanych; przebudowy, nadbudowy, 

rozbudowy budynków i obiektów związanych z gospodarką odpadami lub pozyskania 

nowych informacji o parametrach palności bądź wybuchowości odpadów należy 

ponownie przeanalizować wymagania wynikające z warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 
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3. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie 

następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:  

- używanie otwartego ognia, poza odpowiednio zabezpieczonymi pracami 

niebezpiecznymi pożarowo i stosowanie innych czynników mogących zainicjować 

zapłon materiałów występujących:  w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach 

występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz w miejscach występowania 

materiałów niebezpiecznych pożarowo;  

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających  

z przepisów prawa budowlanego jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu (…); 

- rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej 

warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo 

sąsiednich obiektów; 

- składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 

sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi; 

- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio  na 

podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta; 

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic 

rozdzielczych prądu elektrycznego. 

 

VI. Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 30 czerwca 2031 roku. 

 

U z a s a d n i e n i e  

    

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3,  

37-300 Leżajsk przedłożył w dniu 04.12.2020 r. (data wpływu) Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni 

Ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku. 

 Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że przedstawione w nim informacje 

wymagały uzupełnienia, stąd też Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem  

z dnia 22.01.2021  r. wezwał Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku do 

uzupełnienia wniosku. Pismami złożonymi w dniu 05.02.2021 r. oraz 09.03.2021r. 

Spółka  uzupełniła ww. wniosek. 

Do wniosku dołączono m.in. oświadczenia oraz zaświadczenia o niekaralności, 

uproszczony wypis z rejestru gruntów, operat przeciwpożarowy dla wytwarzania  
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i przetwarzania odpadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku, 

postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 

decyzja Burmistrza Leżajska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

31.07.2019 r., znak:AM.6733.8.2019,  schemat technologiczny oczyszczalni ścieków, 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 

Zgodnie z art. 41ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)  „Prowadzenie zbierania odpadów  
i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.” 

Zgodnie z art. 180a 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) „Pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż 

niebezpieczne”. 
 

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz w świetle zapisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)- § 2 ust. 1 pkt 40 

oraz 47 oraz art. 41 ust. 3 pkt 1a), art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) – organem właściwym do wydania 

decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Zgodnie z wnioskiem Strony na podstawie art. 48 pkt. 3) ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz mając na 

uwadze zapis art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, który mówi, iż: „Organ administracji publicznej, który 

wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się 

bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa 

albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony” Marszałek 

Województwa Podkarpackiego w punkcie I niniejszej  decyzji stwierdził wygaśnięcie  

w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.11.2015 r., znak: 

OS.III.7244.26.2014.SP, zmienionej decyzją z dnia 20.12.2019r., znak: 

OS.III.7244.10.2019.SP, którą udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów  

w instalacji Oczyszczalni ścieków oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów  

w Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA, części dotyczącej zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków (pkt  II decyzji). 

Na podstawie art. 41a  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) Zezwolenie na zbieranie odpadów, 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 

przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem 

przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone 
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przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska. 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem  

z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska. W dniach  14.04.2021r. - 30.04.2021r. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę 

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku. Następnie postanowieniem 

z dnia 06.05.2021 r., znak: WI.7060.34.2021.AM stwierdził, iż cyt. „prowadzona przez 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Siedlanka Boczna 2,  

37-300 Leżajsk, na działkach o nr ewid. 740/6, instalacja do przetwarzania odpadów  

o kodach:  

1. 19 09 02, 20 03 04 i 20 03 06 w procesie unieszkodliwiania D8 - obróbka 

biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której 

powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12, 

2.  ex 02 07 99 i 19 08 05 w procesie odzysku R12 – wykorzystywanie odpadów 

uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10, 

spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.” 

 

Zgodnie z art. 41a ust.1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) Zezwolenie na zbieranie odpadów, 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 

przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 

magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub 

zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem  

z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Leżajsku o przeprowadzenie kontroli instalacji, miejsc magazynowania 

odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów w zakresie 

spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 

postanowieniem z dnia 20.05.2021r., znak: PRZ.5585.20-5.2020/2021 cyt. „potwierdził 

spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej 

zawartymi w operacie przeciwpożarowym z lipca 2020 oraz w postanowieniu 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku dla instalacji, 

miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie 
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odpadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku 37-300 Leżajsk,  

ul. Siedlanka Boczna 2  prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o.  

w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3.” 

Zgodnie z art. 41 ust. 6a  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem  

z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Burmistrza Leżajska o wydanie stosownej opinii  

w niniejszej sprawie. Postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. znak: OŚ.6232.1.2021 

Burmistrz Leżajska zaopiniował  pozytywnie przedłożony wniosek. 

 Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, stąd też nie 

określono maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów, maksymalnej 

łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 

samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największej masy 

odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu 

magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania 

odpadów; całkowitej pojemności miejsca magazynowania odpadów oraz nie zostało 

ustanowione zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów 

wykonania zastępczego w myśl 48a ustawy o odpadach. 

Z przedstawionych we wniosku oraz uzupełnieniach informacji wynika, iż Miejski 

Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzi przetwarzanie odpadów  

w Oczyszczalni ścieków poprzez ich unieszkodliwianie metodą: D8 - Obróbka 

biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której 

powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12 oraz przetwarzanie 

odpadów metodą R 12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek  

z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 poprzez mechaniczne zagęszczenie 

odpadu.  

 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku wystąpił do tutejszego Organu 

o uregulowanie stanu formalno-prawnego dotyczącego przygotowania odpadów  

o kodach: ex 02 07 99 oraz 19 08 05 do procesu kompostowania poprzez udzielenie 

zezwolenia na przetwarzanie ww. odpadów metodą R12 na terenie oczyszczalni 

ścieków. Odpady te nie będą magazynowane, zostaną bezpośrednio po dostarczeniu 

skierowane do procesu odwadniania (części osadowej Oczyszczalni Ścieków)  

i dopiero po odwodnieniu skierowane będą do procesu kompostowania we własnej 

kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na terenie zakładu. Spółka nie realizuje 

nowego przedsięwzięcia. Nie wpisuje się również w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) tj. „Do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia 

niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań 
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określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym 

przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności 

dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych  

w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników 

monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia”. 

Przyjmowane dotychczas do kompostowania przez Miejski Zakład Komunalny  

Sp. z o. o. w Leżajsku odpady o kodach ex 02 07 99 oraz 19 08 05 również były 

poddawane przygotowaniu do procesu kompostowania poprzez ich odwodnienie  

w urządzaniach wchodzących w skład części osadowej Oczyszczalni Ścieków. 

  

 Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób postępowania i prowadzenia 

działalności w zakresie przetwarzania odpadów jest zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach i nie będzie 

stwarzał zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

Zgodnie hierarchią sposobów postępowania z odpadami (art. 17 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)) odpady  

o kodzie 19 09 02 (Osady z klarowania wody) w pierwszej kolejności winny być 

poddane procesowi odzysku, a na końcu poddane unieszkodliwianiu. W myśl 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.,  

poz 132) w sprawie procesu odzysku R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca 

korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, odpad o kodzie 19 09 02 został  

wskazany do takiego procesu odzysku. W związku z powyższym tutejszy Organ 

nałożył dodatkowy warunek w sprawie dopuszczenia odpadu o kodzie 19 09 02 

wyłącznie w przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących odzysku w procesie R10.  

 Dodatkowo w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz zdrowie  

i życie ludzi Organ określił warunki dla każdego rodzaju prowadzonej przez Spółkę 

działalności objętej niniejszą decyzją w zakresie gospodarowania odpadami.  

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę słuszny interes strony 

orzeczono jak w sentencji.   

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ zapewnił stronie czynny udział 

w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 

się co do zabranych materiałów. 

 

P o u c z e n i e  

 

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu 

i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa za pośrednictwem Marszałka 
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Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.  

Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.   

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadów przepisów dotyczących 

ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji 

podjęte zostaną wobec Strony czynności  określone w art. 47 ustawy o odpadach. 

 Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego m.in. 

tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów 

określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) 

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 506,00 + 616,00 złotych 

na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa: 

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

 

 

 

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37 -300 Leżajsk  

2. A/a OS.III (/wyk. w 4 egz.) 

 

Do wiadomości: 

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26,  

35-959 Rzeszów 

2. Burmistrz Leżajska, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk 


