
 

 

 

 
           MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

       ___________________________________________________________________________ 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska  

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 62 66 400, faks: 61 62 66 401 

 

 

DSR-II-2.7222.13.2017                                                                                        Poznań, dnia 3 marca 2017 r. 
                                                                                                                                           za dowodem doręczenia 

 

 

 

DECYZJA 
 

 

 

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

art. 211 ust.1 i ust. 6 pkt 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt 3 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 Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., 

 z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań 
 

 

ORZEKAM 
 

 

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-92/08 z dnia 

29.12.2009 r., udzielającą Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, pozwolenia zintegrowanego  

na eksploatację kwatery P-3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Suchy Las, 

gm. Suchy Las, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR.VI.7623-81/10 z dnia 9.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.96.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: 

DSR-II-2.7222.15.2012 z dnia 4.01.2013 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.86.2014 z dnia 23.12.2014 r. oraz 

znak: DSR-II-2.7222.122.2014 z dnia 22.05.2015 r., którego tekst został ujednolicony decyzją Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7245.145.2014 z dnia 30.07.2015 r. oraz zmienioną 

decyzją znak: DSR-II-2.7222.55.2015 z dnia 30.11.2016 r., w następującym zakresie: 
 

 

1. Tabela w punkcie I.1. ww. decyzji, określająca rodzaj i parametry instalacji objętej pozwoleniem 

zintegrowanym decyzji otrzymuje brzmienie: 
 

I.1. Rodzaj i parametry instalacji 
 

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji* Parametr instalacji 
Oznaczenie 

Prowadzącego instalację 

Instalacja do składowania 

odpadów,  

o zdolności przyjmowania ponad 

10 ton odpadów na dobę lub 

o całkowitej pojemności  ponad  

25000 ton 

 

ust. 5 pkt 4 

 

Składowisko odpadów inne niż 

niebezpieczne i obojętne w m. 

Suchy Las, gm. Suchy Las: 

 

Kwatera P-3:  

pojemność kwatery – 370 629 m3 

 (489 661 Mg) 

 

Kwatera S1: 

pojemność kwatery - 284 000 m3  

( 340 800 Mg) 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Poznaniu 

sp. z o.o. 

al. Marcinkowskiego 11 

61- 827 Poznań 

 

NIP: 7831689634 

REGON: 302144863 

* 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. W punkcie I.5.3.4. „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku na kwaterze P-3” 

ww. decyzji, wiersze o numerach porządkowych 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 otrzymują nowe 

brzmienie, ponadto skreśla się wiersz oznaczony numerem 9: 
 

5.3.4. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 

Mg/rok 

Miejsce                      

i sposób 

magazynowania 

Metoda odzysku 

Odpady inne niż niebezpieczne 

3. 10 09 08 

Rdzenie i formy odlewnicze 

po procesie odlewania inne niż 

wymienione w 100907 
20 900,00 

Pryzmy na 

wierzchowinie 

składowiska (poza 

miejscem 

składowania 

odpadów) lub na 

terenie 

przeznaczonym pod 

rozbudowę 

R5  

– wykorzystanie do 

budowy skarp,  

w tym obwałowań, 

kształtowania 

korony kwatery 

składowiska,  

a także 

zabezpieczenia 

przed erozją wodną 

i wietrzną skarp  

i powierzchni 

korony 

4. 10 12 08 

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle  

i ceramika budowlana ( po 

przeróbce termicznej) 

20 900,00 

5. 17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

 i remontów 
20 900,00 

6. 17 01 02 Gruz ceglany 20 900,00 

7. 17 01 03 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
20 900,00 

8. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu  ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 170106 

20 900,00 

10. 17 05 08 

Tłuczeń torowy (kruszywo) 

inny niż wymieniony  

w 170507 
20 900,00 

11. 19 12 09 
Minerały (np. piasek, 

kamienie) 
20 900,00 

Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez ich wykorzystanie do budowy skarp, 

w tym obwałowań, kształtowania korony kwatery składowiska a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją 

wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony wynosi 20 900 Mg/rok 

12 19 05 03 

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania) 
55 800,00 

Pryzmy na 

wierzchowinie 

składowiska (poza 

miejscem 

składowania 

odpadów) lub na 

terenie 

przeznaczonym pod 

rozbudowę 

 

R3/R5 

– wykorzystanie do 

wykonywania 

okrywy 

rekultywacyjnej 

(biologicznej) 

13. 17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż 

wymienione w 170503 
83 700,00 

Pryzmy na 

wierzchowinie 

składowiska (poza 

miejscem 

składowania 

odpadów) lub na 

terenie 

przeznaczonym pod 

rozbudowę 

przeznaczonym pod 

rozbudowę 

 

 

R5 – 

wykorzystanie do 

wykonywania 

okrywy 

rekultywacyjnej  

(biologicznej) 

 

 

14. 20 02 02 
Gleba i ziemia w tym 

kamienie 
83 700,00 

Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez ich wykorzystanie do wykonania 

okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wynosi 83 700 Mg/rok 
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II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-92/08 z dnia 

29.12.2009 r., udzielającej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, pozwolenia zintegrowanego  

na eksploatację kwatery P-3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Suchy Las, 

gm. Suchy Las, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR.VI.7623-81/10 z dnia 9.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.96.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: 

DSR-II-2.7222.15.2012 z dnia 4.01.2013 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.86.2014 z dnia 23.12.2014 r. oraz 

znak: DSR-II-2.7222.122.2014 z dnia 22.05.2015 r., którego tekst został ujednolicony decyzją Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7245.145.2014 z dnia 30.07.2015 r. oraz zmienionej 

decyzją znak: DSR-II-2.7222.55.2015 z dnia 30.11.2016 r., pozostają bez zmian. 
 

III. Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR.III.7623-92/08 z dnia 29.12.2009 r., udzielającej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, 

pozwolenia zintegrowanego  na eksploatację kwatery P-3 składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w m. Suchy Las, gm. Suchy Las, zmienionej decyzjami Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-81/10 z dnia 9.06.2010 r., znak: 

DSR.VI.7222.96.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.15.2012 z dnia 4.01.2013 r. oraz znak: 

DSR-II-2.7222.86.2014 z dnia 23.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.122.2014 z dnia 22.05.2015 r., 

którego tekst został ujednolicony decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-2.7245.145.2014 z dnia 30.07.2015 r. oraz zmienionej decyzją znak: DSR-II-2.7222.55.2015 

z dnia 30.11.2016 r. 
 

 

UZASADNIENIE 
 

 

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 31.01.2017 r., wpłynął wniosek Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, o zmianę 

pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery P3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w m. Suchy Las, udzielonego Wnioskodawcy mocą decyzji Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-92/08 z dnia 29.12.2009 r., zmienionej decyzjami Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-81/10 z dnia 9.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.96.2011 

z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.15.2012 z dnia 4.01.2013 r., znak:  DSR-II-2.7222.86.2014 z dnia 

23.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.122.2014 z dnia  22.05.2015 r., którego tekst został ujednolicony 

decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.7245.145.2014 z dnia 30.07.2015 r. oraz 

zmienionej decyzją znak: DSR-II-2.7222.55.2015 z dnia 30.11.2016 r. 

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie wynika 

z art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt.3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 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.) 

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). 

Ponadto, kwatera P-3 składowiska odpadów w m. Suchy Las, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, przyjętym uchwałą nr XXV/440/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., posiada status Regionalnej instalacji  

do przetwarzania odpadów komunalnych. Jednakże decyzją znak: DSR-II-2.7241.1.38.2016 z dnia  

13.02.2017 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na zamknięcie kwatery P-3 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Suchy Las. W ww. decyzji określono 

techniczny oraz biologiczny sposób zamknięcia tej kwatery oraz termin zaprzestania przyjmowania odpadów 

do składowania, który upłynął w dniu 1.01.2017 r. Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach,  

do dnia zakończenia rekultywacji przedmiotowe składowisko odpadów znajduje się fazie eksploatacyjnej. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przeznaczonej do składowania 

odpadów, wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 5 pkt 4, 

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. 

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, 

przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. 
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Przedmiotowy wniosek dotyczy określenia zweryfikowanej pojemności kwatery P-3, w przeliczeniu 

na ciężar odpadów, która obecnie wynosi 489 661 Mg. Prowadzący instalację wniosek w tym zakresie 

uargumentował zmienną masą odpadów możliwych do składowania, zależną od ich struktury, ciężaru 

objętościowego i stopnia zagęszczenia.  

Zmiana dotyczy również weryfikacji rodzajów oraz ilości odpadów użytych do odzysku, w ramach 

prowadzenia rekultywacji kwatery P-3 składowiska odpadów w m. Suchy Las (wykorzystanie odpadów  

do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony kwatery składowiska, a także porządkowania 

 i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony oraz wykorzystanie odpadów do 

wykonania okrywy rekultywacyjnej - biologicznej). W związku z uzyskaniem decyzji Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.38.2015 z dnia 13.02.2017 r., wyrażającej zgodę na 

zamknięcie kwatery P-3 przedmiotowego składowiska, Prowadzący instalację wystąpił o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego w ww. zakresie, w celu zachowania spójności pomiędzy zapisami pozwolenia 

zintegrowanego a zapisami ww. decyzji wyrażającej zgodę na jego zamknięcie w tym zakresie (zmiana ilości 

poszczególnych odpadów oraz wykreślenie odpadu o kodzie ex 17 01 81 – odpady z remontu i przebudowy 

dróg). Zmiana ilości odpadów przewidzianych do odzysku wynika z technicznego sposobu zamknięcia 

kwatery P-3. 

Zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu 

art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana 

opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Przedłożony wniosek spełnił wymagania formalne. Po analizie przedłożonej dokumentacji, 

na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: 

DSR-II-2.7222.13.2017, z dnia 7.02.2017 r., zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania w sprawie 

zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Ponadto, w ww. piśmie, na podstawie art. 10 § 1 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony postępowania o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania oraz 

przedstawienia swego stanowiska. W dniu 16.02.2017 r. przedstawiciel Wnioskodawcy zapoznał się 

z dokumentacją sprawy. Strona nie wniosła uwag do przedmiotowego postępowania.  

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne 

nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 

słuszny interes strony. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiej przemawia słuszny 

interes Prowadzącego instalacje. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się 

dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.  

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 opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, 

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

Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

 

 

 

 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Mariola Górniak 

Dyrektor Departamentu Środowiska 
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Otrzymują: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 

al. Marcinkowskiego 11 

61-827 Poznań 

2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4 

61-625 Poznań 

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

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul. Chlebowa 4/8 

61-003 Poznań 

4. Wójt Gminy Suchy Las (kopia decyzji) 

ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 

5. Minister Środowiska 

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

7. Aa (x2) 

mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

