
STAROSTA
POWIATU ZYRARDOWSKIEGO

ul. Limanowskiego 45' 96-300 Żyrardów

oŚ.szss.tą.2016.MP Zyrard'ów' 2016-06-06
DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust.l, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy
z dnta 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.IJ. z Ż013 r. poz. 2I z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra ochrony Srodowiska z dnia 9 grudnia 2OI4 r. w sprawie'katalogu'odpadów (Dz. U.
z 2014 I. poz. 1923) oraz art' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelrs postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23),

po rozpLtrzeniu

wniosku Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT' Sp. z o. o. z siedz1bą
ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów w sprawie wydania zezwo|enia na ptzetwarzanie
odpadów

orzekam

Udzielić Przedsiębiorstwu Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT, Sp. z o. o.
z siedzibą ul. Warszawska 43' 96-320 Mszczonów Q.{IP: 838159651_8, RpGoN:
750096924) zezwolenia na przetwatzanie odpadów, na następujących warunkach:

1. Rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia:

Tabęla nr 1

2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

Tabela nr 2

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w
Ms/rok

1.
ex17 05 03* Gleba t ziemia zawierąąca substancje ropopochodne

20 000
) ex17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub

Zanlęczy szczony wyłącznie substancj ami
ropopochodnymi

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w
Ms/rok

1,7 0s 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w170503

20 000



3. Miejsce przetwarzania odpadów:

Działalnośc Zw|ąZana z przetwarzaniem odpadów prowadzona będzie na terenie wydzielonej
części działki nr ewid. 8215 połoŻonej w Mszczonowie przy ul' Warszawskiej 43, powiat
żyrardowski.

4. Metoda przetwarzania odpadów:

Metoda przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r'
o odpadach - proces odzysku R-5 Recykling lub odzysk innych materiałów
nieorganicznych.
Przetwarzanie odpadow będzie odbywało się poza instalacjami i urządzeniami zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r' w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urzqdzeniami (Dz.tJ.22015 r. poz.796).
Przetwarzante odpadow będzie polegało na mikrobiologicznym oczyszczaniu gruntu
zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. odpa{y będą przetwa:zane w specjalnie
przygotowanym sektorze S I o powierzchni 25OO ^' i projektowanym sektorze 53
o powierzchni 3600 m'. Proces oczyszczania zanieczyszczonej ziemt prowadzony będzie w
poletkach bioręmediacyj nych na utwardzonym podłożu uszczelnionym geomembraną PEHD
o grubości 2 mm. Podbudowę pod geomembraną stanowi warstwa betonu B-10 o grubości
10 cm. Na geomembranie vłoŻona zostaŁa warstwa konstrukcyjna betonu B-25 o gruboŚci
Ż0 cm z przerwami dylatacyjnymi. Dodatkowo poletko zabezpieczone jest obwałowaniem
o wysokości 50 cm w którym została zakotwiona folia PEHD. Do odprowadzania odciekow
z poletka służy drenaż nadfoliowy odprowadzający odcieki do zbiornika bezodpływowego.
odpady będą regularnie Zraszane preparatem bakteryjnym i nawilżane odciekami oraz
mieszane przy uŻyciu ciężkiego sprzętu.
Po przeprowadzeniu odzysku wykonuje się w akredytowanym laboratorium badania
potwierdzające uzyskanie standardów wymaganych odrębnymi przepisami. Powstały w
wyniku procesu remediacji odpad o kodzie 11 05 04 wykorzystywany będzie do rekultywacji
wyrobiska zgodnie z posiadanym w tym zakresie zęzwoleniem na przetwarzanie odpadów.

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

Magazynowanie odpadów będzie odbywaó się na terenie, do którego Wnioskodawca ma
tytuł prawny.
odpady przeznaczone do przetwatzaniamagazynowane iprzetwarzane będą na poletkach
bioremediacyjnych w specjalnie przygotowanym sektorze 51 o powierzchni 25OO r#
i projektowanym sektorze 53 o powierzchni 3600 m2.
Magazynowanie odpadów będzie odbywaó się zgodnie z wymaganiami w zakręsie
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia |udzi, w szczególności
w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i ftzyczne odpadów, w tym stan
skupienia, oraz zagtoŻenia, które mogą powodować te odpady.
odpady, z wyjątkiem pTzeznaczonych do składowania' mogą byc magazynowane' jeŻeli
konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych
i nie przel<tacza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłuŻej
jednak niŻprzez3lata.

a)

b)

c)

d)



6. Dodatkowe warunki przetw arzania odpadów:

a) odzysk poza instalacjami lub urządzeniami moŻe byó prowadzony, jeŻelt nie stwarza
zagroŻenta dla środowiska' życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodnie
z v,rymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015 t' w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urzqdzeniami (Dz.IJ' z2OI5 r'
poz.796).
b) Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz

sporządzania rocznych sprawozdan o wfiwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnLa 14 grudnia 2OI2 r.
o odpadach (Dz.IJ. z20I3 I. poz' ŻI zpóźn. zm.)'

III. określió termin obowiązywania niniejsze,go Zezwolenia do dnia 6 czerwca 2026 roku.

UZASADNIENIE

Pismem znak: L.dz.DPl223l20I6 z dnia 19.04.2016 r. (z uzup. znak: DPl259l2OI6 r.
z dnta 10.05'2016 r.) Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT" Sp. z o. o.
z siedzibą ul. Warszawska 43' 96-320 Mszczonów zwróciło się do Starosty Powiatu
Zyrardowskiego z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanię odpadów.
Przetwarzanie odpadów polegające na mikrobiologlcznym oczyszczaniu gruntu
zaruleczyszczonego substancjami ropopochodnymi będzie odbywało się poza instalacjami
t urządzeniami - zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja zois t.
w sprawie odzysku odpadów pozcł instąlacjami i urzqdzeniami (Dz.IJ. z2OI5 r. poz'796).

Zgodnie z art. 4I ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. Il. z 2013 r.
poz. 2I z poźn. zm.) prowadzenię przetwatzania odpadów wymaga uzyskania zezwo|enia'
Zezwo|entę na ptzetwarzanie odpadow wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy
odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadow. W przedmiotowej sprawie
organem właściwym do wydania zezwolenianaprzetwarzanie odpadów jest Starosta Powiatu
Zyrardowskiego.

W wyniku analizy przedłoŻonych dokumentów ustalono, iz złoŻony wniosek spełnia
wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnla 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U '
z20I3 r. poz.2I z późn. zm.), a przedstawiony sposób gospodarowania odpadami jest zgodny
z przepisami ustawy o odpadach i nie będzie powodował zagroŻenia d|a Życia i zdrowia ludzi
lub dla środowiska. Ponadto sposób prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem
odpadów nie jest splzeczny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz planów gospodarki odpadami i pozwala na pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.

Na podstawie povłyŻszego orzeczono jak w sentencji.
Zezwolenię zostało wydane zgodnie z wnioskiem strony na okres 10 lat.

Wszelkie zmlany w sposobie prowadzenia przetwarzania odpadów w stosunku do
stanu przedstawionego we wniosku wymagaj ą aktua|tzacji decyzji.

W przypadku naruszenia przez prowadzącego przetwarzanie odpadów przepisów
ustawy o odpadach w zabesie działalności objętej zęzwo\ęntem lub działania niezgodnie
z nintejszym zęzwolenięm zostaną podjęte wobec strony czynności określone w art. 47
ustawy o odpadach.



Pouczenie

Nin i ej sze zezwo lenie na pr zetw ar zanie odpadów wygasa :

1) po upĘwie czasu, na jaki zostało wydane;
2) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych

powodów zezwo lenie stało s ię bezpr ze dmiotowe ;3) na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;
4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpocz$ dziaŁalności objętej zezwoleniem w terminie

2latod dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zenvoleniem przez2lata.

Niniejsze zezwolenie nie 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 Żyrardororń.go,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 sl i s2 k. p. a.).

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłat-v skarbowej:
Zgodnie z ustawą z dnta 16 listopada 2006 r' o opłacie skarbowej (Dz. lJ. z Ż0I5 r. poz.783), opłatę skarbow ą za wydanie
niniejszego zezwolenia w wysokości 616 zł wniesiono w dniu zt.óą.zorc r. w kasie tui. starosćwa. Nr wpłaty 2016ll|369.
Powyższej adnotacji dokonała w dniu 06'06.2016 , rw.*'u-"tl[irułr"v. - Inspektor Wydziału ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie. /'r:t,:,,'. 
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Warszawa
w Płocku

i:i. t,i:':nr,

Otrzvmuia:
1. Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT'' Sp. z o. o.

ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów
2. Aia. (woŚiR, SPZ)
Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul' Kłopotowskiego 5, 03-718
2. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska * Wurs"a*ie' Delegatura

ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock
3. Burmistrz Mszczonowa Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów


