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Os.6233.14.2017.TW2

DECYZJA
Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z p62n.zm.) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23 z pohn. zm.), zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku
siedzibq w Bialej
Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,KOMLINALNIK" Sp. z o.o.
Podlaskiej przy Al. Jana Pawla II 33 w sprawie zezwolenranaprzetwaruanie odpad6w

z

orzekam:

1. Zezwalam Przedsigbiorstwu Wielobranzowemu ,,KOMLINALNIK" Sp. z o.o.
z siedzibq w Bialej Podlaskiej przy Al. Jana Pawla II 33 NIP: 537 000 01 30,
REGON: 030009360, na przetwaruanie odpad6w
1

L.p. Kod
1

2.

wanych do Drzetworuenia w okresie roku

lodzai i masa
15

Ilo56 Mg/rok

Rodzai odpadu

0r 0l

15 01 02

Opakowania z papieru i tektury

50

Opakowania z tw orzyw sztucznych

50

15

0l

03

Opakowania z drewna

50

4.

15

0l

05

Opakowania wielomaterialowe

50

5.

l5 0l

06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6.

15

0l

09

Opakowania z tekstyli6w

25

7.

t9 t2 0t

Papier i tektura

100

8.

t9 t2 04

20

9.

t9 t2 t2

Tworzywa sztuczne i guma
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) zmechanicznej

10.

20 01 01

Papier i tektura

50

l1

20 01 10

OdzieZ

40

12.

20 01

Tekstylia

25

13.

20

Tworzylva szl.uczne

40

14.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny

2s0

1.2

11

0t 39

2.

250

11

h w wvniku przetwarzania w okresie ro u:

Rodzai i masa odpad6w

L.p. Kod
1

obr6bki odpad6w inne niz wymienione w 19 12

6000

Ilo56 Mgirok

Rodzai odpadu

t9 t2 l0

Odpady palne (paliwo alternatywne)

t9 t2 02

Metale Zelazne

35

t9

Metale niehelazne

35
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i metoda przetwarzania odpad6w:
Proces odzysku oraz przetwarzania odpad6w komunalnych prowadzony bgdzie
na terenie bazy magazynowo-transportowej oraz sortowni z selektywnej zbi6rki odpad6w
komunalnych, zlokalizowanej w miejscowoSci Biala Podlaska, przy ul. RzeLnianej 31 dzialki ew. ff 56217,56218, 520111,52014,52016, 52018, do kt6rych Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,,Komunalnik" Sp. z o.o. w Bialej Podlaskiej posiada tytul prawny - ty'tul
1.3. Miejsce

wlasnoSci.

Instalacja do przetwarzania odpad6w na paliwo alternatywne zainstalowana zosta\a
w zaadoptowanej do tego celu hali o powierzchni u2ytkowej 324 m2 ldlugoS(, -37,71 m,
szerokoSd 8,60 m, wysokoSd 7,20 m). Jest to obiekt o konstrukcji stalowej,
w dwupoziomowym ukladzie posadzki. W hali tej zlokalizowana jest gl6wna linia
technologiczna sluaqca do przetwarzania selektywnie odebranych odpad6w komunalnych
i wywarzania paliwa alternatywnego oraz doczyszczania odpad6w opakowaniowych.
W ramach instalacji przetwarzania odpad6w na paliwo altematywne przewrdziano r6wniez
dwa boksy zelbetowe w postaci Sciany wysokoSci 2,0 m powyZej poziomu terenu z posadzkq
betonow4, magazyrr skladowania paliwa alternatywnego o powierzchni uzytkowej 761 m",
samochodowa waga najazdowa firmy ,,MICRO-WAG" FH o maksymalnym obci4zeniu
30 Mg zainstalowana w 2012 roku, jak r6wnie? wrata magazynowa (komory intensywnego
doSwiezania) z posadzkE betonow4, zadaszona, o wysokoSci 6,30 m. Wiata magazynowa
posiada dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy. Do wysokoSci 2,0 m wykonano Sciany
zelbetowe, monolityczne, powyzej otwarte. Sciana frontowa wiaty o dlugoSci 17,5 m jest
otwarta, Sciana tylna o tej samej dlugoSci jest zamknigta, Sciany boczne o dlugo6ci 9,20 m
r6wniez s4 zamknigte.
Przetwarzanie selektywnie odebranych odpad6w komunalnych na paliwo altematywne
w sortowni Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,Komunalnik" Sp. z o.o. w Bialej Podlaskiej,
odbywa6 sig bgdzie w procesie odzysku metod4 R12 - wymiana odpad6w w celu poddania
ich kt6remukolwiek z proces6w wymienionych w pozycji Rl * Rl1, okreSlonqw zal. nr 1 do
ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016,poz.1987 zp62A. zm.) w sprawie
wykaz6w proces6w odzysku odpad6w.
Odpady bgdq zwalone oraz zarejestrowane przy wjeldzie na teren zakladu, za pomocE
wagi samochodowej. Nastgpnie trafi4 do streff przyjg(, w hali sortowni, gdzie zostanq
zaladowane na przenoSnik kanalowy i dalej wznoszqcy. WielkoSd sekcji przyjgc, zapewnia6
bgdzie buforowanie odpad6w przez okres 8 godzin. Do sekcji rozdrabniania odpad6w
kierowane bgd4 odpady pochodzqce z selektylvnej zbi6rki odpad6w komunalnych oraz inne
odpady o wlaSciwoSciach palnych. W sklad tej sekcji wchodzi rozdrabniacz, za pomoc4
kt6rego strumieri odpad6w przeksztalcony zostaje na paliwo alternatywne lub komponent
paliwa alternatywnego. Tak przygotowane paliwo wytworzone w procesie mechanicznego
przetwarzania selektywnie odebranych odpad6w komunalnych zbierany i magazynowany
bgdzie w hali magazynowej bydL w magazynach suszarni. Po zebraniu odpowiedniej iloSci
(ok. 20-50 ton) odpad trafial bgdzie do komory magazynowej, po czym poddany zostanie
procesowi suszenia paliwa alternatywnego. Proces suszenia w komorach intensywnego
doSwie2ania ma na celu pozbycie sig z materialu wsadowego jak najwigkszej iloSci wody.
W przypadku paliwa alternatywnego jest to operacja tzw. zaparzania czyli zniknigcia
w komorach oparu - jest to widoczna mgla nad obrabianym materialem pojawiaj4ca sig
szczeg6lnie w sezonie letnim. Magazyn, w kt6rym zostal zakonczony proces suszenia
zostanie opr6zniony zapomocq ladowarki. Material po suszeniu nale?y poddad aeracji w celu
rozbicia zlep6w i zbryleh. W tym celu usypana zostanie ladowark4 pryzma o wysokoSci
ok. 150-180 cm i szerokoSci ok. 350-400 cm i przerzvcana ladowark4 typu Cattepilar.
Operacja przerzucania wykonana bgdzie 2 razy, co daje pewnoSi rozbicia wszystkich zlep6w.
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Tak przygotowany material transportowany bgdzie bezpoSrednio do boks6w magazynowych
lub na cigzar6wkg do przewozu paliwa alternatywnego. Paliwo zdeponowane w boksach
magazynowych bgdzie napowietrzane by nie stracilo parametr6w uzyskanych po aeracji do
momentu zaladunku na naczepg. Material do wysylki nie powinien dlugo lezed w boksach
magazynowych (maksymalnie 10 dni), a wigc pryzma usypana powinna zawierac material na
nie wigcej niz 5-6 kurs6w. Paliwo, kt6re lezy zbyt dlugo potrafi ponownie sig zbryli6
i wchlon46 wilgo6, co pogarsza jego parametry i jakoSd oraz Wmaga ponownej aeracji.
Bardzo dobrym dodatkiem do zwigkszenia kalorycznoSci paliwa altematywnego sq zmielone:
- folia zbierana selektywnie,
- g4bki i tekstylia
,- drewno i jego pochodne z punktu rozbi6rki odpad6w wielkogabarytowych,
- odpady styropianu, tworzyw sztucznych nienadaj4ce sig do recyklingu lub materialy,
kt6rych recykling jest nieuzasadniony ekonomicznie.
W celu polepszenia kalorycznoSci paliwa alternatywnego stosuje sig mieszanie
w/w odpad6w w proporcji, 3'.1 czyli podczas usypywania pryz;m przed ich aeracj4 operator
ladowarki ladowal bgdzie 3 lyzki suchego paliwa altematywnego z kom6r intensywnego
doSwiezania i jedn4 LyZkE wysokokalorycznego dodatku. Tak usypana i przerzucona pryzma
j est j ednorodna i pozw ala na zfiaczEce zwi gkszenie kal oryczno Sci paliwa.
1

.4. Miej sce i spos6b magazynow ania

or

az rodzaj magazynowanych odpad6w:

Odpady sq magazynowane w wydzielonej czgSci bazy magazynowo-transportowej
w miejscowo6ci Biala Podlaska (dzialka ew. numer 56217, 56218) w spos6b selektywny,
zabezpieczone sq przed negatywnym wplywem warunk6w atmosferycznych i dostgpem os6b
postronnych.
Magazynowanie odpad6w odbywa sig w spos6b zgodny z .uqvmaganiami w zakresie
ochrony Srodowiska oraz bezpieczeristwa Lycia i zdrowia ludzi, w szczeg6lnoSci w spos6b
uwzglgdniajqcy wlaSciwoSci chemiczne i frzyczne odpad6w, w tym stan skupienia oraz
zagrolenia. kt6re mog4 powodowad te odpady. W ramach zabezpieczenia przed negatywnym
oddzialywaniem na Srodowisko powstaj4ce odpady zebrane w boksach magazynowych,
hali przetwarzania odpad6w, punkcie selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych oraz na
terenie bazy magazynowo-transportowej gromadzone s4 w odpowiednio oznakowanych
i w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu, w spos6b uniemozliwiaj4cy ich
negatywne oddzialywanie na Srodowisko i niestwarzajqce zagroZenia dla zdrowia ludzi oraz
Srodowiska.
Lp.

Kod
odpadu

I

t5 0l 0l

2.

15

0r

02

15

0l

03

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru

i tektury
Opakowania

ztworzry

sztucznych

Opakowania z drewna

Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania
odpad6w

Odpady zbierane do wykonanego z materialu
trudnopalnego pojemnika ustawionego na
utwardzonym podloZu
b

w

wydzielonym miejscu

azy magazynowo-transportowej

Odpady magazynowane sq luzem, selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach ustawionych

w wyztaczonych strefach magazvnowych
4.

l5 0l

05

5.

15

0l

06

6.

15

0l

09

Opakowania wielomaterialowe
Zmieszane odpady

opakowaniowe
Opakowania z tekstyli6w

Odpady zbierane do wykonanego z materialu
trudnopalnego pojemnika ustawionego ta
utwardzonym podlozu w wydzielonym miejscu
b

azy magazyn

o

wo -tran

sp

ortow ej
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7.

t9

8.

t9 t2 04

12 01

Odpady magazynowe selektywnie
makulatury

Papier i tektura

Odpady
Tworzywa sztuczne i guma

w postaci luZnej lub po

w

magaz).nle

zbelowaniu na

prasie kanalowej magazynowane

sa

w wyznaczonych strefach magazynowych

9.

19

t2 t2

0l

10.

20 01

1l
13.

20 01 10
20 01 1l
20 01 39

14.

20

12.

0t

99

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obr6bki odpad6w
inne niz wymienione w 19 12 11

Odpady gromadzone w

specjalistycznych,

oznakowanych pojemnikach/kontenerach
w strefie zaladunku odpad6w na linig
technologicznq mechanicznego przetwarzania
odoad6w

Odpady magazynowe selektywnie
makulatury

Papier i tektura
Odzie2

Tekstvlia
Tworzyrva sztutczr,e
Inne niewymienione frakcje
zbierane w spos6b selektywny

Odpady

w

magazyrie

w postaci luZnej lub po zbelowaniu

na

prasie kanalowej magazynowane sq
w wy zlaczotych strefach magazynowych

1.5. Dodatkowe warunki oraz wymagania wynikaj4ce z odrgbnych przepis6w:

-

-

nalezy posiada6 niezbgdne zezwolenia na wykonywanie czynnoSci zwi4zanych
z prowadzeniem przedmiotowych uslug i przestrzegania warunkow zawartych w tych
zezwoleniach,
spos6b postgpowania z odpadami nie mohe naruszal wymagafl w zakresie ochrony
Srodowiska oraz bezpieczefi stwa zdrowia i zy cia ludzi,
nalezy prowadzid ewidencjg odpad6w zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpad6w wydaje sig do dnia22 czerwca2027 r.
3. W przypadkach namszania przepis6w ustawy o odpadach lub nieprzestrzegania warunk6w
okreSlonych w niniejszym zezwoleniu, podjgte zostan4 dzialania okreSlone w art. 47 ust. l-6
ustawy o odpadach.

Uzasadnienie
Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ,,KOMI-INALNIK" Sp. z o.o. z siedzib4 w Bialej
Podlaskiej przy Al. Jana Pawla II 33 pismem z dnia 21.04.2017 r. zlo2ylo wniosek
w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpad6w. Do wniosku zostalo dol4czone

potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia. Nastgpnie
w dniu 05.05.2017 r. na podstawie art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach Prezydent Miasta Biala Podlaska wyst4pil do Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Lublinie Delegatury w Bialej Podlaskiej z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli instalacji, w kt6rej ma by6 prowadzone przetwarzanie odpad6w,
zlokalizowanej w Bialej Podlaskiej przy ul. Rzelnianej 31, eksploatowanej przez
Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ,,KOMUNALNIK" Sp. z o.o. z siedzib4 w Bialej Podlaskiej

przy Al. Jana Pawla II 33, w zakresie spelniania wymagari okreSlonych w przepisach ochrony
Srodowiska. Ze wzglgdu na oczekiwanie na postanowienie Wojew6dzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w zwipzku z wlw kontrol4 zawiadomieniem z dn. 18.05 .2017 r. zostal
wryznaczofiy nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 22.06.2017 r. Po przeprowadzonej
kontroli w dniach 16 i 19 maja 2017 r. WIOS w Lublinie Delegatura w Bialej Podlaskiej
w dniu 22 maja 2017 r. postanowieniem nr D8P.DI.7060.1.7.2017 stwierdzil spelnienie
wymagari okreSlonych w przepisach ochrony Srodowiska przez instalacjg, w kt6rej ma byi
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prowadzone przetwarzanie odpad6w. Nastgpnie Prezydent Miasta wyznaczyl stronie
siedmiodniowy termin do wypowiedzenia sig w sprawie zebranego materialu dowodowego.
Strona nie skorzystala z przysluguj4cego jej uprawnienia.
W decyzji nalozono na posiadacza odpad6w obowi4zki, kt6re zapevrniajq
postgpowanie z odpadami zgodnie z przepisami prawa i ograniczajq ich negatywny wplyw
na Srodowisko.

Maj4c pov'rylsze na uwadze nale2a\o orzec jak w sentencji decyili.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Bialej Podlaskiej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Bialej Podlaskiej
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Z up. PREZYDE TA MIASTA

-r'
ffizt/)e
Gtbriela Janicka

(aczelnik Wydzialu
Gospodarki Komunalnej

Otrzymuje:

Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ,,KOMUNALNIK" Sp.
Podlaskiej przy Al. Jana Pawla II33

Filia w

o.o.

z siedzib4 w Bialej

:kowski w Lublinie
Podlaskiej

Ochrony Srodowi

3.

z

Lublinie

ala.
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