
 

 

 

 
           MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

________________________________________________________________________________ 

  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska:  

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 626 64 00, fax. 61 626 64 01 

 

DSR-II-2.7222.76.2015                    Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. 
                         za dowodem doręczenia 

 
 

DECYZJA 
 

 

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7,  

art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 

 po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa ALTRANS Sp. z o.o., z siedzibą w m. Białęgi 15,  

62-095 Murowana Goślina 

 

ORZEKAM 
 

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014 z dnia 

14.05.2015 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr 3 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina, 

sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014  

z dnia 10.07.2015 r., w następującym zakresie: 

    

1. W pkt I.1.1. ww. decyzji odnoszącym się do opisu instalacji wykreśla się zdanie o następującym 

brzmieniu: 

 

„Na sektorze 3A wydzielono podsektory A1 oraz A2”. 

 

2. Akapit drugi w pkt I.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

Składowanie odpadów na kwaterze odbywa się zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 

Poszczególne rodzaje odpadów poddawane są unieszkodliwianiu  w wyznaczonych sektorach (3A i 3B). 

Przed umieszczeniem na kwaterze odpady poddaje się kontroli pod względem klasyfikacji. W przypadku 

niezgodności przywiezionych odpadów z informacjami zawartymi  w dostarczonej dokumentacji, odmawia 

się przyjęcia odpadów na składowisko. Dostarczone odpady na kwaterę rozmieszcza się i rozplantowuje przy 

pomocy spychacza na warstwy o miąższowi ok. 1,5 m. Po rozplantowaniu odpady zagęszcza się poprzez 

kilkakrotny przejazd kompaktora. Warstwy zagęszczanych odpadów winny mieć grubość 2,0-2,5 m. 

Wielkość dziennej działki roboczej ustala się na 10×16 m.  

 

3. Pkt I.6.3.1.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

6.3.1.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na kwaterze nr 3 

 

a. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na sektorze 3A 

 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 500,00 

2. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 500,00 

3. 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 10 000,00 

4. 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 
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5. 02 03 02 Odpady konserwantów 500,00 

6. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 500,00 

7. 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

8. 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 10 000,00 

9. 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza 10 000,00 

10. 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

11. 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

12. 02 06 02 Odpady konserwantów 500,00 

13. 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

14. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 10 000,00 

15. 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 10 000,00 

16. 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

17. 03 01 81 
Odpady z chemicznej obróbki drewna inne niż wymienione  

w 03 01 80 
500,00 

18. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 

19. 03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową 10 000,00 

20 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 10 000,00 

21. 03 03 11 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  

w 03 03 10 
10 000,00 

22. 03 03 80 Szlamy z procesu bielenia podchlorynem lub chlorem 500,00 

23. 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 500,00 

24. 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 10 000,00 

25. 04 01 02 Odpady z wapnienia 10 000,00 

26. 04 01 07 
Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 
10 000,00 

27. 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 500,00 

28. 04 02 09 Odpady materiałów złożonych 500,00 

29. 04 02 20 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 

w 04 02 19 
10 000,00 

30. 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 500,00 

31. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 500,00 

32. 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 500,00 

33. 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
1 000,00 

34. 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  

w 16 02 15 
5 000,00 

35. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 5 000,00 

36. 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 10 000,00 

37. 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 10 000,00 

38. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 10 000,00 

39. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 20 000,00 

40. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 10 000,00 

41. 17 02 02 Szkło 10 000,00 

42. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 500,00 

43. 17 03 80 Odpadowa papa  3 000,00 

44. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  20,00 

45. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 3 000,00 

46. 17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 
15 000,00 

47. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
25 000,00 

48. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 1 000,00 

49. 19 05 02 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego  

i roślinnego 
1 000,00 

50. 19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 
20 000,00 

51. 19 05 99 Inne niewymienione odpady 35 000,00 

52. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
35 000,00 

53. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 1 000,00 

54. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1 500,00 
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55. 20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
100,00 

56. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 000,00 

57. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 500,00 

58. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2 000,00 

 

b. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na sektorze 3B 

 
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg/rok] 

1. 19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 

w 19 01 11 
5 000,00 

2. 19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione 

w 19 01 17 
5 000,00 

3. 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 5 000,00 

4. 19 02 03 
Wstępnie przemieszane odpady składające się 

wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 
5 000,00 

5. 19 03 05 
Odpady stabilizowane inne niż wymienione                    

w 19 03 04 
5 000,00 

6. 19 03 07 
Odpady zestalone inne niż wymienione                     

w 19 03 06 
5 000,00 

7. 19 04 01 Zeszklone odpady 2 500,00 

8. 19 12 12 

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, 

inne niż wymienione w 19 12 11 

35 000,00 

9. 19 13 02 
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne 

niż wymienione w 19 13 01 
2 500,00 

 

Maksymalna łączna ilość odpadów dopuszczonych do przetwarzania (unieszkodliwiania) na kwaterze nr 3 

nie przekroczy 35 000,00 Mg/rok 

   

4. Pkt I.6.3.1.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

6.3.1.3. Metoda przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów wraz z opisem procesu technologicznego 

 

Unieszkodliwianie odpadów jest prowadzone 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). 

 

Unieszkodliwianie odpadów odbywa się przez ich składowanie na kwaterze nr 3 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białęgi. Odpady są składowane w sposób 

nieselektywny, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Poszczególne rodzaje odpadów 

poddawane są unieszkodliwianiu w wyznaczonych sektorach (3A i 3B). Na sektorze 3A składowane są 

odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup: 19 05 i 19 12 z odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 

16 oraz 17. Natomiast na sektorze 3B składowane są odpady z grupy 19. Przed umieszczeniem na kwaterze 

odpady poddaje się kontroli pod względem zgodności z klasyfikacją. W przypadku niezgodności 

przywiezionych odpadów z informacjami zawartymi w dostarczonej dokumentacji, odmawia się przyjęcia 

odpadów na składowisko. Po wjeździe na kwaterę pojazd jest kierowany do odpowiedniej części 

eksploatowanego sektora lub podsektora, gdzie odpady są wyładowywane, każdorazowo w odległości 

mniejszej niż 5 m od skarp. Po wyładowaniu pojazd jest ponownie ważony, a wyjeżdżając z terenu 

składowiska przejeżdża przez brodzik dezynfekcyjny, celem dezynfekcji kół. Odpady są rozmieszczane  

i rozplanowywane na kwaterze przy pomocy spychacza. Po rozplantowaniu odpadów rozpoczyna się ich 

zagęszczanie poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora. Warstwy zagęszczanych odpadów winny mieć 

grubość 2,0-2,5 m. Wielkość dziennej działki roboczej ustala się na 10×16 m. Warstwa odpadów 

przykrywana jest warstwą izolacyjną, która może być utworzona z odpadów, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi w tym zakresie. 

Unieszkodliwianie odpadów na kwaterze nr 3 należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dopuszczania odpadów do 

składowania, określonych w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz.1277).   
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Maksymalna łączna ilość unieszkodliwianych odpadów na kwaterze nr 3 wynosi 35 000 Mg/rok. 

 

II.   Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014  

z dnia 14.05.2015 r., udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery  

nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina, 

sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014 

z dnia 10.07.2015 r., pozostają bez zmian. 

 

III.  Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-2.7222.136.2014 z dnia 14.05.2015 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego 

na eksploatację kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, 

gm. Murowana Goślina, sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

znak: DSR-II-2.7222.136.2014 z dnia 10.07.2015 r. 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 31.12.2015 r., wpłynął wniosek  

przedsiębiorstwa ALTRANS Sp. z o.o., z siedzibą w m. Białęgi 15, 62-095 Murowana Goślina, o zmianę 

decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014 z dnia 14.05.2015 r., 

udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr 3 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina, sprostowanej postanowieniem 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.136.2014 z dnia 10.07.2015 r. 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy  

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 (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Przedmiotowa zmiana nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji,  

w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, która mogłaby powodować 

znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym nie była 

wymagana opłata rejestracyjna oraz przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa. 

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych 

oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonej dokumentacji. Przedmiotowy wniosek 

został uzupełniony w żądanym zakresie. 

 Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Środowiska 

egzemplarz wniosku w formie elektronicznej, o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery 

nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina.  

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy Organ, pismem 

znak: DSR-II-2.7222.76.2015 z dnia 22.01.2016 r., zawiadomił Stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie 

zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie poinformowano Stronę o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie składania uwag i wniosków. W wyznaczonym 

terminie do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.  

Wypełniając obowiązek określony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

tutejszy Organ pismem znak: DSR-II-2.7222.76.2015 z dnia 3.02.2016 r., zawiadomił Stronę postępowania  

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

We wskazanym w zawiadomieniu terminie Strona nie skorzystała z możliwości przedstawienia swego 

stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. 

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą ww. decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego dotyczą rodzajów oraz ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania na sektorach 

3A oraz 3B przedmiotowej kwatery. Powyższe wynika z faktu, iż na sektorze eksploatacyjnym 3A nie 

zostały wydzielone podsektory A1 oraz A2. Ponadto Prowadzący instalację zrezygnował z selektywnego 

przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów o kodzie 20 03 01 - Zmieszane (niesegregowane) odpady 

komunalne.  
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Poszczególne rodzaje odpadów poddawane są unieszkodliwianiu w wyznaczonych sektorach 

eksploatacyjnych 3A oraz 3B. Na sektorze 3A składowane są odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz 

z podgrup: 19 05 i 19 12 z odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16 oraz 17. Natomiast na sektorze 3B 

składowane są odpady z grupy 19.  

Eksploatację kwatery nr 3 składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

dopuszczania odpadów do składowania, określonych w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach  

(Dz. U. z 2015 r., poz.1277).   

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzję ostateczną na mocy, 

której strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą strony, jeśli przemawia za tym słuszny interes trony  

i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą niniejszej decyzji przemawia słuszny interes 

Prowadzącego instalację. Decyzja powinna być zgodna ze stanem aktualnym, w kontekście gospodarki 

odpadami. Jednocześnie stwierdzono, że przepisy szczególne nie zakazują dokonania zmiany.  

 

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 
 

 

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska,  

za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia  

16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta 

Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, 

PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

 

 

 

 

 

 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  

Mariola Górniak  

   Dyrektor Departamentu Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. ALTRANS Sp. z o.o. 

Białęgi 15, 62-095 Murowana Goślina 

2. Minister Środowiska 

(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

6. Aa x 2 


