
STAROSTA
POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
ul' Limanowskiego 45, 96-300 Żyardów

oŚ.ozss.rs 20|7.MP Żyrardów,2017-11-20
DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust.l, ust. 2, ust. 3 pkt2, art.42 ust. 2, art.43 ust. 2 i art.44 ust. 1

ustawy z dnta 14 grudnia 201Ż t. o odpadach (Dz' lJ. z 2016 r. poz. 1987 z pożn. zm.),
rozpotządzenia Ministra ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2OI4 t. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. z2014r'poz. 1923)orazart.104ustawy zdnia14czerwca 1960r' Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257),

po rozpatrzeniu

wniosku Agencji ochrony Środowiska EKOPARK P' Stanger i Wspólnicy Spółka Jawna
z siedzibą ul. okulickiego 4, 05-500 Piaseczno w sprawie wydania zezwolenia na
przetwarzanie odpadów

orzekam

I. lJdzie|iÓ Agencji ochrony Srodowiska EKoPARK P. Stanger i Wspólnicy Społka
Jawna z siedzlbą ul. okulickiego 4, 05-500 Piaseczno (lt{IP: 1230884670, REGoN:
0I3I7 686I) zezwolenia na przetwarzanle odpadów, na następujących warunkach:

1. Rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia:

Tabela nr 1

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w Mg/rok

ex17 05 03* Gleba t ziemta zawl'erująca substancj e ropopochodne 18 000

exlT 05 05* Urobek z pogłębianta zawierający lub
zanieczy szczony wyłącznle substancj ami
rooooochodnvmi

18 000

Przy czym całkowita ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania w ramach prac nie
przekroczy 18 000 Mg.

2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

Tabela nr 2

Kod odpadu Rodzai odpadu Ilość w
Ms/rok

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w170503

18 000



3. Miejsce przetwarzania odpadów:

Działalność związanazptzetwarzanięm odpadów prowadzonabędzie na terenie wydzielonej
części działki nr ewid. 82116 położonej w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 43, powiat
zyrardowski.

4. Metoda przeŃarzania odpadÓw:

Metoda ptzetwatzania zgodnie z załącznIkiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 201Ż r.
o odpadach - proces odzysku R-5 Recykling lub odzysk innych materiałów
nieorganicznych.
Ptzetwarzanie odpadów będzie odbywało się poza instalacjami i urządzeniami zgodnie
Z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urzqdzeniami (Dz.U. 22015 r. poz.796).
Przetwarzanie odpadow będzie odbywało się na poletku bioremediacyjnym o powierzchni
ok. 2500 

^', 
rrr"relnionym geomembraną PEHD o grubości Ż mm, posiadającą odpowiedni

certyfikat i aprobaty techniczne. Podbudowę pod geomembraną stanowi warstwa betonu B-10
o grubości 10 cm. Na geomembranie ułoŻonajest warstwa konstrukcyjna z betonu B-25
o grubości 20 cm z przelwami dylatacyjnymi. Dodatkowo poletko jest zabezpieczone
obwałowanięm o wysokości 50 cm, w celu zabezpieczenia środowiska przed przedostaniem
się odcieków. Do odprowadzania odcieków z poletka będzie słuŻył drenaŻ nadfoliowy,
odprowadzający odcieki do zbiornika bezodpływowego. W celu ograniczenia ilości odcieków
Zpryzmy oraz pylenia w okresie letnim pryzmy będą przykrywane folią.
odzysk odpadów polegał będzie na usunięciu substancji ropopochodnych zapomocąbakterii,
reciuktorów i wymienników jonowyeh. Proces Lrioremediacji przep'tow-adzony będzie przez
dawkowanie do uformowanej pryzmy szczepaw bakterii, wapna nawozowego, a następnie

nawozu mineralnego oraz kory drzewnej nie zawtera1ącej garbnikow w ilościach ustalonych
w badaniach laboratoryjnych. W trakcie procesu odzysku pryzma za pomocą systemu węży
elastycznych będzie napowietrzana oraz w za\eŻności od potrzeb Zraszana wodą w celu
utrzymania odpowiedniej wilgotności.
Podczas procesu bioremediacji prowadzony będzie monitoring właściwości
fizykochemicznych oczyszczonych mas ziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnta 1 września 2076 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanteczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. tJ . z 2016 r . poz. 1 3 95).

Powstały w wyniku procęsu remediacji odpad o kodzie 17 05 04 zostanie ptzekazarły do

zago spo darowani a z go dnie z ob owiązującymi przepi sami.

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych
odpadów:

Nie przewiduje się magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania oraz
odpadow wytworzonych w wyniku odzysku' Przywiezione odpady będą bezpośrednio
kierowane na pryzmy i poddawane odzyskowi. Grunty poddane odzyskowi, zostaną
przekazane do zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.



6. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

a) odzysk poza instalacjami lub urządzeniami moŻe być prowadzony, jeŻeli nie stwarza
zagroŻenia dla środowiska, życia lub zdrowia |udzi oraz jest prowadzony zgodnie
z Wmaganiami określonymi w rozpotządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urzqdzeniami (Dz. U.
22015 r. poz.796).

b) Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz
spotządzania rocznych sprawozdań o wy'twarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnta 14 grudnia 20IŻ r.
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z poźn. zm.).

il. określió termin obowiązywania niniejszego zezwo|enia do dnia 20 października
2027 roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia I9'I0.20I7 r. (data wpływrr z dnia 20.1'0'2011 r.) Agencja ochrony
Środowiska EKOPARK P. Stanger i Wspolnicy Spółka Jawna z siedzibą ul. okulickiego 4,
05-500 Piaseczno zwroclła się do Starosty Powiatu Zyrardowskiego z wnioskięm w sprawie
wydania zezwolenia na przetwatzanie odpadów. Ptzetwarzanie odpadow polegające na
mikrobiologlcznym oczyszezaniu gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi
będzie odbywało się poza instalacjami i urządzeniami _ zgodnie z rczporuądzęniem Ministra
Srociowiska z dnia 1i maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urzqdzeniami (Dz.U. z2015 r. poz.796).Działalnośó ZWąZana zprzetvłatzaniem odpadów
prowadzona będzie na poletku remediacyjnym o powierzchni ok. 2500 mŻ, na teręnie
wydzielonej części działki nr ewid. 82116 połozonej w Mszczonowie przy
ul. Warszawskiej 43, do której Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym.

Zgodnie z art. 4I ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. Il. z 2076 r.

poz. 1987 z poźn. zm.) prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zęzwolenia.
Zezwo|ęnie na przetwaruanl'e odpadow wydaje, w drodze decyi1i, organ właściwy
odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów' W przedmiotowej sprawie
organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest Starosta Powiatu
Zyrardowskiego.

W wyniku ana|tzy przedłożonych dokumentów ustalono, iŻ złożony wniosek spełnia
wymagania określone w art. 42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 I' poz' I98] z późn. zm'), a przedstawiony sposób gospodarowania odpadami jest
zgodny z przepisami ustawy o odpadach i nie będzie powodował zagroŻenta dla Życia
i zdrowia ludzi lub dla środowiska. Ponadto sposob prowadzenia działalnośct zwtązanej
z przetwarzaniem odpadow nie jest sprzeczny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz planów gospodarki odpadami t pozwala na pozytywne
ustosunkowanie się do wniosku.

Na podstawte povłyŻszego oIzeczono jak w sentencji.
Zezwolente zostało wydane zgodnie z wnioskiem strony na okres 10 lat.

Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia przetwarzania odpadow w stosunku do
stanu przedstawionego we wniosku wymagaj ą aktualtzacji decyzji.



1)

2)

3)
4)

W przypadku naruszenia przez prowadzącego przetwarzanie odpadow przepisów

ustawy o odpadach w zal<resie działalności objętej zezwoleniem lub działania niezgodnie

z niniejszym zezwo|eniem zostaną podjęte wobec strony czynności określone w art. 47

ustawy o odpadach.
Pouczenie

Niniejsze zezwolenie na przeffiarzanie odpadów wygasa:
po upł}.wie czasu, na jaki zostało wydane;
jeżeli podmiot objęĘ zezwoleniem zaprzestał
powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

działalności objętej zezwoleniem lub z innych

jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpocz$ dziaŁalności objętej

Ż \at od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

5) jeŹeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez2lata.

Niniejsze zezwolenię nię zwalnia Wnioskodawcy z posiadania innych decyzji lub

uzgodnień wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, za poŚrednictwem StarosĘ Powiatu Zyrardowskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 $1 i $2 k. p. a.).

Niniejszym poucza się, ze zgodnie z art. I27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie

biegu terminu do wnięsienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesięnia odwołania wobec

o.gunu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzęęzenirr się prawa do wniesienia odwołania przęZ ostatnią ze stron

postępowanta, decyzja staje się ostateczna i prawomocna'
Skutkuje to brakiem możliwości odwołania się od tej decyzji oraz zaskarżenia jej do sądu.

Zgodnie z art. I30 $ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed

upły*"* terminu do wniesienia odwołania, jeże|ijest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli

wszystkie strony zrzekĘ się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzvmuia:
1_ Ę"*J" ochrony Środowiska EKoPARK P. Stanger i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Okulickiego 4,.05-500 Piaseczno
Ż. A/a. (WoSiR, SPZ)
Do wiadomości:
1. Marszałek Wojewódawa Mazowieckiego ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
2. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku

ul. Kolegialna l5,09-402 Płock
3. Burmistrz Mszczonowa Pl' Piłsudskiego 1 ,96-320 Mszczonów

zezwoleniem w terminie


