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DSR-II-2.7222.59.2016                    Poznań, dnia 24 listopada 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, ust.6 pkt 1, pkt 3, pkt 6, pkt 7 i pkt 8, 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 2016 r., poz. 672 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 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły 

 

ORZEKAM 
 

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.5.2011 z dnia 

12.09.2011  r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, zmienioną decyzją Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.124.2014 z dnia 2.03.2015 r., w następującym zakresie: 

    

 

1. W pkt I.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

1. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji 

 

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji* Parametr instalacji 
Oznaczenie Prowadzącego 

instalację 

Instalacja do składowania 

odpadów,  

z wyłączeniem odpadów 

obojętnych,  

o zdolności przyjmowania ponad 

10 ton odpadów na dobę lub 

o całkowitej pojemności  ponad  

25 000 ton 

 

 

 

ust. 5 pkt 4 

 

 

 

Pojemność kwatery nr I = 227 000 m
3 

Zdolność przyjmowania na kwaterę  

nr I = 23 766 Mg/rok  

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.  

ul. Wojska Polskiego 14,  

64-500 Szamotuły 

 

 

NIP: 787-208-13-32 

REGON: 301298601 

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1169). 
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2. Pkt I.1.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

Składowisko odpadów prowadzi działalność polegającą na unieszkodliwianiu odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne przez składowanie – metoda D5- Składowanie na składowiskach w sposób celowo 

zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od 

siebie wzajemnie i od środowiska itd.). 

Wyposażenie składowiska: 

 kwatera nr I podzielona na dwa sektory eksploatacyjne – sektor A oraz sektor B, 

 kwatera nr II – zamknięta, 

 dwa zbiorniki wód odciekowych, 

 nieczynny mogilnik na odpady niebezpieczne, 

 waga samochodowa, 

 brodzik dezynfekcyjny, budynek socjalno-biurowy, 

 wiata na sprzęt, 

 betonowe boksy na surowce wtórne, 

 stacja transformatorowa z wewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem, 

 wewnętrzna instalacja wodociągowa z hydrantami, 

 drogi wewnętrzne, 

 system pięciu studni odgazowania na kwaterze nr I, z których trzy zakończone są pochodniami do 

spalania gazu składowiskowego, 

 ogrodzenie wokół terenu składowiska, 

 pas zieleni izolacyjnej wokół terenu składowiska. 

 

3. Pkt I.1.2.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

Składowisko odpadów w Piotrkówku posiada następującą aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb 

kontroli i ewidencji ilości dostarczanych odpadów oraz prowadzenia monitoringu wpływu instalacji na 

środowisko naturalne: 

 elektroniczna waga samochodowa dla potrzeb ważenia ilości przyjmowanych odpadów, 

 deszczomierz dla potrzeb pomiaru wielkości opadu atmosferycznego, 

 trzy otwory obserwacyjne (piezometry) dla potrzeb monitoringu wód podziemnych, 

 cztery repery geodezyjne dla potrzeb badania przebiegu osiadania kwater składowiska, 

 pięć studni odgazowania, w tym trzech studni wyposażonych w pochodnie (studnie S1, S2, S5)  

– monitoring gazu składowiskowego na kwaterze nr I prowadzony jest za pomocą króćców 

pomiarowych, zlokalizowanych na pochodniach. 

 

4. Pkt I.2.a. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

2a. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego 

nadzorowania 

 

a. Uszczelnienie kwatery składowania folią PEHD o grubości 1,5 mm. 

b. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – odcieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,      

a następnie rozdeszczowywanie ich na kwaterze nr 1, w przypadku powstającego okresowo 

nadmiaru odcieku wywożenie wraz ze ściekami przemysłowymi z brodzika dezynfekcyjnego do 

oczyszczalni ścieków. 

c. Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki 

odpadami, określonymi w niniejszej decyzji. 

d. Sposób magazynowania odpadów uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do 

środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami, 

określonymi w niniejszej decyzji. 

e. Postępowanie zgodnie z opracowanym dla składowiska Planem awaryjnym, w szczególności  na 

wypadek wykrycia zmian w jakości wód podziemnych. 
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f. Przechowywanie wykorzystywanych środków dezynfekcyjnych w szczelnych opakowaniach 

magazynowanych w pomieszczeniach odizolowanych w szczelny sposób od podłoża, 

uniemożliwiający przedostanie tych substancji do środowiska gruntowo-wodnego. 

g. Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. 

h. Postępowania z substancjami chemicznymi zgodnie z zapisami zawartymi w karcie charakterystyki 

substancji, w tym z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami 

chemicznymi. 

 

Jako sposób prowadzenia systematycznego nadzoru zastosowanych środków mających na celu ochronę 

gleby, ziemi i wód gruntowych określa się: 

 

 prowadzenie stałego monitoringu wód podziemnych, 

 stały dozór techniczny nad sprawnością instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie Zakładu, 

oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości. 

 

 

5. Pkt I.5.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

5.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
 

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust 2a pkt 1 i pkt 2, art. 220 ust.1 i ust. 2 oraz art. 224 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). 

 

5.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

 

Na terenie instalacji do składowania odpadów brak jest źródeł emisji, wprowadzających w sposób 

zorganizowany gazy i pyły do powietrza. Emisja towarzysząca eksploatacji składowiska ma charakter 

niezorganizowany i nie jest objęta standardami emisyjnymi oraz związana jest z odprowadzaniem gazu 

składowiskowego do powietrza poprzez studnie odgazowujące.  

Gaz składowiskowy z kwatery nr I zasysany jest przez pięć studni odgazowujących, z których trzy 

zakończone są pochodniami do spalania gazu składowiskowego (pochodnie typu otwartego).W związku  

z powyższym, dla źródeł emisji substancji do powietrza znajdujących się na terenie składowiska, nie 

określono warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkości dopuszczalnej emisji do 

powietrza. 

 

6. Pkt I.5.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

5.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). 
 

 

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

a. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaopatruje składowisko odpadów w Piotrkówku w wodę  

z wodociągu gminnego, będącego w jego zarządzie. Woda jest wykorzystywana na potrzeby technologiczne 

oraz na pozostałe cele związane z funkcjonowaniem instalacji. 
 

b. Ilość wykorzystywanej wody: 

 

Lp. Zaopatrzenie w wodę na cele Ilość 

1.  Technologiczne 620,0 m
3
/rok 

2.  Pozostałe 80,0 m
3
/rok 

          RAZEM                                                                                                  700,0 m
3
/rok     
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5.2.2. Odprowadzanie ścieków 

 

5.2.2.1. Ścieki przemysłowe z brodzika dezynfekcyjnego  

 

a. Ścieki przemysłowe z brodzika dezynfekcyjnego są odpompowywane i wywożone do oczyszczalni 

ścieków, będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

 

b. Ilość ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego:  

Q roczne = 60,0 m
3
/rok 

 

c. Skład ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego: 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Dopuszczalna wartość Jednostka miary 

1. Zawiesina ogólna 1000,0 mg/dm
3
 

2. Węglowodory ropopochodne 100,0 mg/dm
3 

 

 

5.2.2.2 Ścieki przemysłowe – wody odciekowe  

  

a. Ścieki przemysłowe – wody odciekowe (odciek) odprowadzane są do dwóch szczelnych zbiorników 

bezodpływowych o pojemności 420,0 m
3
 i 243,0 m

3
, z których ścieki rozdeszczowywane są na kwaterze 

nr 1, a w przypadku okresowo powstającego nadmiaru wywożone są do oczyszczalni ścieków, będącej   

w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

 

b. Ilość ścieków przemysłowych - odcieku:  

Q max roczne = 5 951,0 m
3
/rok 

 

c. Stan i skład ścieków przemysłowych – odcieku: 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Dopuszczalna wartość Jednostka miary 

1. Odczyn pH 9,5 - 

2. Przewodność elektrolityczna 14000,0 μS/cm
 

3. Ołów  0,45 mg Pb/dm
3
 

4. Kadm 0,05 mg Cd/dm
3
 

5. Miedź 0,07 mg Cu/dm
3
 

6. Cynk 0,25 mg Zn/dm
3
 

7. Chrom
6+ 

0,06 mg Cr/dm
3
 

8. Rtęć 0,001 mg Hg/dm
3
 

9. OWO 1000,0 mg C/dm
3 

10. WWA 0,08 mg C/dm
3
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7. Pkt. I.5.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

5.3. Gospodarka odpadami 

 

Podstawa prawna: art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) art. 43 ust. 2 oraz art. 45 ust. 6 i ust. 9 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

 

5.3.2. Przetwarzanie - unieszkodliwianie odpadów 

 

5.3.2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania 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.). 

 

5.3.2.1.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na sektorze A kwatery nr I 
  

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 20,00 

2. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 50,00 

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

4. 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 500,00 

5. 02 03 02 Odpady konserwantów 5,00 

6. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 550,00 

7. 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 50,00 

8. 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 30,00 

9. 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza 500,00 

10. 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 100,00 

11. 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 100,00 

12. 02 06 02 Odpady konserwantów 5,00 

13. 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 100,00 

14. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 20,00 

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

16. 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 50,00 

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

w 03 01 80 
150,00 

18. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 50,00 

19. 03 03 02 
Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu 

czarnego) 
5,00 

20 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 10,00 

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

w 03 03 10 
50,00 

22. 03 03 80 Szlamy z procesu bielenia podchlorynem lub chlorem 10,00 

23. 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 10,00 

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

25. 04 01 02 Odpady z wapnienia 10,00 

26. 04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 10,00 

27. 04 01 07 
Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 
20,00 

28. 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 10,00 

29. 04 02 09 Odpady materiałów złożonych 10,00 

30. 04 02 20 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 

w 04 02 19 
80,00 

31. 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 70,00 

32. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 70,00 

33. 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 10,00 

34. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

 

10,00 
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35. 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  

w 16 02 15 
5,00 

36. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 5,00 

37. 16 11 02 
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe  

z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 
5,00 

38. 16 11 04 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 
5,00 

39. 16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 
10,00 

40. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 5,00 

41. 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 10,00 

42. 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 10,00 

43. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 80,00 

44. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 500,00 

45. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 100,00 

46. 17 02 02 Szkło 60,00 

47. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 100,00 

48. 17 03 80 Odpadowa papa  150,00 

49. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  20,00 

50. 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 10,00 

51. 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 30,00 

52. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 150,00 

53. 17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 
300,00 

54. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
1 000,00 

55. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 800,00 

56. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 150,00 

57. 20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
100,00 

58. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 100,00 

59. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 250,00 

60. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1 000,00 

 

 

5.3.2.1.2. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na sektorze B kwatery nr I 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

1. 19 08 01 Skratki 200,00 

2. 19 08 02 Zawartość piaskowników 250,00 

3. 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 250,00 

4. 19 09 02 Osady z klarowania wody 50,00 

5. 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 40,00 

6. 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 10,00 

7. 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 50,00 

8. 19 12 12 

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż 

wymienione w 19 12 11 

2 000,00 

9. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 200,00 

10. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 250,00 

11. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 200,00 

12. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1 000,00 

 

 

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

nie przekroczy 23 766,00 Mg/rok. 
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5.3.2.2. Miejsce unieszkodliwiania odpadów 

 

Unieszkodliwianie odpadów odbywa się na kwaterze nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, podzielonej na dwa sektory eksploatacyjne: A i B. 

 

5.3.2.3.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 na kwaterze nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, podzielonej na dwa sektory eksploatacyjne: A i B. Granica 

eksploatowanego sektora jest oznaczona poprzez ułożenie kolorowej taśmy lub opalikowanie. 

Odpady są składowane w sposób nieselektywny, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.  

Opis procesu technologicznego unieszkodliwiania odpadów: 

 ważenie i kontrola rodzaju przywiezionych odpadów, 

 analiza kart przekazania odpadów oraz kart charakterystyk odpadów, 

 skierowanie pojazdu przywożącego odpady do odpowiedniego sektora eksploatacyjnego, 

 przeprowadzenie procesu unieszkodliwiania odpadów – rozmieszczenie, rozplantowanie oraz 

zagęszczenie odpadów na kwaterze za pomocą kompaktora (warstwy zagęszczanych odpadów 

powinny mieć grubość 1,5 – 2,0 m); po wyładowaniu pojazd kierowany jest do ponownego ważenia, 

a opuszczając składowisko przejeżdża przez brodzik dezynfekcyjny, 

 przykrycie zdeponowanych odpadów warstwą izolacyjną.  

 

Unieszkodliwianie odpadów na kwaterze nr I 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).   

 

 

5.3.3. Przetwarzanie - odzysk odpadów 

 

5.3.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku na kwaterze nr I oraz miejsce i sposób 

magazynowania odpadów  

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Miejsce i metody 

odzysku 

R5 – Wykonywanie warstw izolacyjnych 

1. 17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 

 

 

1 000,00 

Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 – Recykling lub 

odzysk innych 

materiałów 

nieorganicznych  

 

 

 

 

 

2. 17 01 02 
Gruz ceglany 

 
1 000,00 

3. 17 01 03 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

 

500,00 

4. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

 

2 000,00 

5. 17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

inne niż wymienione w 17 05 03 

 

2 000,00 

6. 20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym kamienie 

 
2 000,00 

Łącznie nie więcej niż 3 500,00 Mg/rok 
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R5 - Budowa tymczasowych dróg dojazdowych 

1. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 
800,00 

Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

 

 

 

 

 

R5 – Recykling lub 

odzysk innych 

materiałów 

nieorganicznych  

 

 

 

2. 17 01 02 
 

Gruz ceglany 
500,00 

3. 17 01 03 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

200,00 

4. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

1 000,00 

5. 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

inne niż wymienione w 17 05 03 
1 000,00 

6. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1 000,00 

Łącznie nie więcej niż 3 500,00 Mg/rok 

R5 - Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska 

1. 10 09 03 Żużle odlewnicze 80,00 

Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

 

 

 

 

R5 – Recykling lub 

odzysk innych 

materiałów 

nieorganicznych 

 

 

 

2. 16 01 03 Zużyte opony 20,00 

3. 17 01 01
 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 

100,00 

4. 17 01 02
 

Gruz ceglany 200,00 

5. ex 17 01 80
 

Tynki 100,00 

6. ex 17 01 81
 Elementy betonowe i kruszywa 

niezawierające asfaltu 

50,00 

7. 17 05 08 
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny 

niż wymieniony w 17 05 07 

50,00 

8. 19 09 02 Osady z klarowania wody 200,00 

9. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 2 000,00 

Łącznie nie więcej niż 2 750,00 Mg/rok 

R5 - Wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) 

1. 01 04 12 

Odpady powstające przy płukaniu 

i oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 

 i 01 04 11 

 

 

100,00 

Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 – Recykling lub 

odzysk innych 

materiałów 

nieorganicznych. 

2. 02 03 80 

Wytłoki, osady i inne odpady  

z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem  

02 03 81) 

 

500,00 

3. 02 07 80 
Wytłoki, osady moszczowe  

i pofermentacyjne, wywary 

 

500,00 

4. 10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły 

z kotłów (z wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych  

w 10 01 04) 

 

 

200,00 

Odpady 

magazynowane na 

płycie manewrowej, 

wyposażonej  

w drenaż odcieków, 

systematycznie 

zraszane wodą,  

w celu 

zabezpieczenia 

środowiska przed 

pyleniem.  

5. 10 01 02 Popioły lotne z węgla 50,00 

6. 10 01 15 

Popioły paleniskowe, żużle i pyły 

z kotłów ze współspalania inne 

niż wymienione w 10 01 14 

 

50,00 

7. 10 01 80 

Mieszanki popiołowo-żużlowe  

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych 

 

50,00 

8. 17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

inne niż wymienione  

w 17 05 03 

 

1 000,00 

Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

9. 17 05 06 
Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05 

50,00 

10. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1 000,00 
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R3 - Wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) 

1. 19 05 03 

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 

8 000,00 
Odpady 

magazynowane 

luzem,  

w pryzmach, 

zlokalizowanych  

w wyznaczonym 

miejscu, poza 

terenem kwatery  

nr I. 

 

R3 – Recykling lub 

odzysk innych 

materiałów 

organicznych które 

nie są stosowane 

jako rozpuszczalniki 

(włączając 

kompostowanie  

i inne biologiczne 

procesy 

przekształceń) 

2. 19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe 
500,00 

Łącznie nie więcej niż 8 000,00 Mg/rok 

 

 

5.3.3.2. Miejsce przetwarzania (odzysku) 
 

Przetwarzanie (odzysk) odpadów odbywa się na kwaterze nr I składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły. 
 

5.3.3.3. Metoda przetwarzania (odzysku) odpadów wraz z opisem procesu technologicznego 
 

Metody przetwarzania (odzysku):  

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

R3 – Recykling lub odzysk innych materiałów organicznych które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 

(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształceń) 

 

Procesy odzysku odpadów na składowisku odpadów w m. Piotrkówko to: 

 

a. Wykonywanie warstw izolacyjnych - R5 

Odpady przeznaczone do tworzenia warstw izolacyjnych są dostarczane na teren składowiska                       

i magazynowane tymczasowo w uporządkowanych pryzmach. W celu wykonania warstwy 

izolacyjnej odpady są przemieszczane na kwaterę ładowarką. Następnie formowana jest warstwa 

izolacyjna o grubości 0,1-0,30 m. Udział procentowy warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy 

składowanych odpadów nie przekracza 15%. 

 

b. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów - R5 

Odpady przeznaczone do budowy dróg technologicznych są dostarczane na teren składowiska                       

i magazynowane tymczasowo w uporządkowanych pryzmach. W zależności od potrzeb, odpady są 

poddawane kruszeniu w kruszarce. Po wyznaczeniu przebiegu tymczasowej drogi dojazdowej 

odpady są przemieszczane ładowarką w wyznaczone miejsce. Następnie za pomocą spychacza 

formowana i utwardzana jest droga o szerokości nie większej niż 4 m, grubość warstwy odpadów 

użytych do budowy drogi nie przekracza 30 cm. 

 

c. Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska - R5 

Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska                    

są dostarczane na teren składowiska i magazynowane tymczasowo w uporządkowanych pryzmach. 

W zależności od potrzeb, odpady są poddawane kruszeniu w kruszarce.  W przypadku konieczności 

podwyższenia i kształtowania skarp odpady są przemieszczane ładowarką, a następnie odpowiednio 

rozplantowywane i zagęszczane spychaczem. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy 

skarp, w tym obwałowań nie przekroczy 25 cm.  

 

d. Wykonywanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) - R3, R5 

Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska                     

są dostarczane na teren składowiska i magazynowane tymczasowo w uporządkowanych pryzmach. 

W przypadku konieczności poddania rekultywacji sektora, który nie jest już eksploatowany, po jego 

ukształtowaniu zostanie wykonana okrywa rekultywacyjna. Odpady zostaną wymieszane                            

i rozplantowane przy pomocy ładowarki.  
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Poszczególne procesy odzysku odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi  w tym 

zakresie, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).  

 

 

8. Pkt I.5.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

5.4. Emisja hałasu do środowiska 

 

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,        

poz. 112). 

 

5.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu 

 

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona 

dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej znajdującej się             

w odległości 400 m od granicy instalacji w kierunku zachodnim: 

 LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie 

następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6
00

 

do godz. 22
00

) – 55 dB. 

 

5.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy 

  

L.p. Źródło hałasu 
Czas pracy źródeł [h] 

Pora dnia Pora nocy 

1. Kompaktor 2 - 

2. Spychacz 2 - 

3. Samochód 20 Mg 0,16 - 

4. Belownica 3 - 

 

5.4.3. Metody ochrony przed hałasem 

 

Przedstawione wyniki obliczeń świadczą o tym, iż działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się hałasu z terenu zakładu należy dbać o stan techniczny ww. urządzeń. 

 

9. Wykreśla się pkt I.6.1 z ww. decyzji dotyczący monitoringu emisji do powietrza. 

 

10. Pkt I.6.2.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

6.2.2. Monitoring ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych  

 

Prowadzić ewidencję, wywożonych ścieków przemysłowych obejmującą miejsce, ilość i datę wywozu 

ścieków.  

 

11. Wykreśla się pkt I.6.4. z ww. decyzji dotyczący monitoringu hałasu. 

 

 

II.   Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.5.2011 z dnia 

12.09.2011  r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, zmienionej decyzją Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.124.2014 z dnia 2.03.2015 r.,  pozostają bez zmian. 
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III.  Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR.VI.7222.5.2011 z dnia 12.09.2011  r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, 

zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.124.2014 z dnia 

2.03.2015 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 4.07.2016 r., wpłynął wniosek  

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły,  

o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.5.2011 z dnia  

12.09.2011  r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły, zmienionej decyzją Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.124.2014 z dnia 2.03.2015 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 2016 r., poz. 353 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 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 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. Wobec faktu,  

iż przedłożone uzupełnienia nie zawierały wyczerpujących informacji, wezwano Wnioskodawcę do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień merytorycznych. 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 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły.  

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

znak: DSR-II-2.7222.59.2016 z dnia 28.09.2016 r., zawiadomił Stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie 

zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie wypełniając obowiązek określony  

w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano Stronę o możliwości 

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

Pismem z dnia 27.09.2016 r., Wnioskodawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia do przedłożonej 

dokumentacji. Powyższe podyktowane było ustaleniami z oględzin, przeprowadzonych przez pracowników 

Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

na terenie składowiska odpadów w m. Piotrkówko, gm. Szamotuły w dniu 1.08.2016 r., w zakresie analizy 

pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (postępowanie 

znak: DSR-II-2.7222.56.2016). Prowadzący instalację rozszerzył zakres wnioskowanych zmian pozwolenia 

o informacje wskazane w wezwaniu tutejszego Organu znak: DSR-II-2.7222.56.2016 z dnia 9.09.2016 r.  

 Wnioskowane zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczą m. in. opisu 

instalacji, emisji substancji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz emisji 

hałasu do środowiska. Zmiany, o których mowa powyżej wynikają z potrzeby dostosowania treści decyzji do 

obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz wyposażenia przedmiotowego składowiska w trzy 

pochodnie do spalania biogazu. W związku z powyższym składowisko odpadów w Piotrkówku zostało 

dostosowane do wymogów, określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia  

2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zatem Prowadzący instalację wypełnił zobowiązanie, nałożone na 

Zarządzającego składowiskiem decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7222.5.2011  

z dnia 12.09.2011 r. 
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 Mając na uwadze wniosek oraz zmiany wprowadzone w instalacji służącej do odprowadzania gazu 

składowiskowego – zaopatrzenie trzech z pięciu studni odgazowujących w pochodnie do spalania 

powstającego gazu składowiskowego, w niniejszej decyzji nadano nowe brzmienie pkt I.1.2.5 dotyczącemu 

aparatury kontrolno pomiarowej oraz pkt I.5.1. dotyczącemu emisji gazów i pyłów do środowiska.  

 Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu 

zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza 

w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji dla których poziom 

tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania 

gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT oraz z instalacji do 

odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza. 

W związku z powyższym, w przedmiotowej zmianie pozwolenia nie określono wielkości dopuszczalnej 

emisji substancji wprowadzanych do powietrza z terenu instalacji do składowania odpadów (gaz 

składowiskowy z kwatery nr I zasysany jest przez pięć studni odgazowujących, z których trzy zakończone  

są pochodniami do spalania gazu składowiskowego – pochodnie typu otwartego). Dodatkowo z ww. decyzji 

wykreślono pkt I.6.1. dotyczący monitoringu emisji do powietrza.  

 Z uwagi na konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów prawa niniejszą decyzją 

nadano nowe brzmienie pkt. I.5.2. dotyczącemu gospodarki wodno-ściekowej i pkt I.6.2.2 dotyczącemu 

monitoringu ścieków powstających w związku z funkcjonowaniem instalacji. Z pozwolenia zintegrowanego 

usunięto zapisy dotyczące ilości i jakości, sposobu postępowania, a także monitoringu ścieków bytowych. 

Wyłączenie z pozwolenia zintegrowanego ww. ścieków jest konsekwencją aktualnego brzmienia art. 211 ust. 

6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, który zakłada uwzględnienie w pozwoleniu zintegrowanym 

wyłącznie ścieków przemysłowych (o ile ścieki te nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi).  

 Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji obejmuje  

wykorzystywanie substancji powodujących ryzyko jednak nie stwierdzono możliwości zanieczyszczenia gleby, 

ziemi lub wód gruntowych ww. substancjami powodującymi ryzyko. Wobec powyższego należy stwierdzić,     

iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami 

nie było wymagane. 

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji zmieniono pkt I.2.a  

dotyczący wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich systematycznego nadzorowania. 

 Biorąc pod uwagę wnioskowane zmiany oraz fakt, iż decyzja powinna być zgodna z aktualnymi 

przepisami prawa w tym zakresie, punktowi I.5.3. decyzji „Gospodarka odpadami”, nadano nowe brzmienie.  

W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono 

NIP oraz REGON posiadacza odpadów. Ponadto ustalono, iż w związku z funkcjonowaniem instalacji do 

unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie nie powstają odpady niebezpieczne oraz odpady  inne niż 

niebezpieczne.  

Wytwarzanie pozostałych odpadów wytworzonych na terenie Zakładu nie wymaga uzyskania decyzji na 

wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie  

z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki 

odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.  

Prowadzący instalację prowadzi przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów. Procesy odzysku 

odpadów R3 oraz R5 polegają na wykorzystaniu odpadów do wykonywania warstw izolacyjnych, budowy 

tymczasowych dróg technologicznych, budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony 

składowiska, a także wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).  

Eksploatację kwatery nr I składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko 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.  

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny  

z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą  

o odpadach. 

W niniejszej decyzji nadano nowe brzmienie punktowi pozwolenia zintegrowanego dotyczącemu 

emisji hałasu do środowiska, w ten sposób, że poprawiono oraz zmieniono punktację, uaktualniono podstawę 

prawną, zaś z tabeli zawierającej źródła hałasu wykreślono moc akustyczną źródeł oraz dodano kolumnę 

zawierającą czas pracy źródeł hałasu w porze nocy. 
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Mając na uwadze fakt, iż wymagania dotyczące wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku  

wynikają wprost z przepisów prawa, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), nie ma konieczności określania takiego obowiązku z pozwoleniu 

zintegrowanym. Biorąc powyższe pod uwagę wykreślono pkt I.6.4. Monitoring hałasu. 

Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki 

pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium                  

i przekazywane właściwym organom. 

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 bowiem zgodna ze stanem aktualnym. 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 2016 r., poz. 1827). 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  

     Marzena Andrzejewska-Wierzbicka  

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły  

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. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły (kopia decyzji) 

ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły  

6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

7. Aa x 2 


