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DECYZJA

Działa1ąc na pod stawie :

- ań. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U.22000 r. Nr98 po2.1071 zezm.),

- ań. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r' Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 15o ze zm') w związku z $ 2 ust. 1 pkt 41

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajow przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz' U.
Nr 213 poz. 1397),

- pkt 5 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 lipca 2002 r. W sprawie rodzajow instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo środowiska
jako całości (Dz. U. Nr 122, poz' 1055),

po rozpatrzeniu wniosku Raf - Ekologia Sp z o.o. w Jedliczu z dnta 18.09.2012 r.,

znak. REl263l12 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 02 paŹdziernika 2006 r., znak: SR'|V-6618-23l1to6 udzielającej Spółce
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych i innych niŻ niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie
w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego '14, zmienionej decyzjami Marszałka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dn. '19 czerwca 2009 r. znak: RS.Vl.7660l1-1108, z dnia
27 sierpnia 2009 r. znak: RS.Vl.766An74rcg, z dnia 31 maja 2010 r. znak.
RS.V|.7660127-9/CI9, z dnia 24 stycznia 2A11 r. znak'. RS.VI.RD.7660/1A-1111,
z dn. 26 maja 2011 r" znak: RS-V|'7222.10'3.2011.MD. oraz z dn. 19 wrzeŚnia
2011 r. znak'. OS-1.722210.42011.MD. oraz z dn. 20 kwietnia 2012 r. znak:
os.t.7 222.17 .4.2012. RD.,

orzekam

l. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 paŹdziernika
2006 r., znak'' SR.IV-6618-23t1to6, udzielającą Raf _ Ekologia Sp. z o.o., ul.
Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon: 370484149 pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych
niŻ niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie, zmienioną decyzjami
Marszałka Wojewodztwa Podkarpackiego z dn. 19 czerwca 2009 r. znak:
RS.Vl.7660t1-1tO8, z dnia 27.o8.2OO9 r. znąk: Rs.Vl.766ot27-3to9, z dnia 31 maja
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2010 r. znak: RS.Vl.766Ot27-9t09, z dnia 24 stycznia 2011 r. znak. RS.VI.RD.
7660110-1111, z dn. 26 maja 2a11 r. znak: RS-vt.7222.10.3.2011.MD. oraz
z dn. 19 września 2011 r' znak. os-l'7222'10.42011.MD. oraz z dn. 20 kwietnia
2a12 r', znak'. os'l.7222.17 '4.2012.RD., w następujący sposob:

l.1. W załączniku nr 1 do decyzji wprowadzam następujące zmiany:
a) w miejsce zapisu:
,,lloŚć odpadow poszczególnych rodzajow dopuszczonych do unieszkodliwienia
w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do 8000 Mg/rok)''

wprowadzam zapis:
,,lloŚć odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia
w procesie D10 w okresie roku (w ilościłącznej do 9500 Mg/rok)'''

b) w załączniku nr 1 w tabeli, lp. 80. i 330. otrzymują nowe brzmienie:
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu llość odpadu

[Mg/rok]
80. 07 04 07. PozostałoŚci podesty|acyj n e

i poreakcyjne zawierające
związki chlorowcÓw

800

330. 02 01 08. Odpady agrochemikaliow
zawierające su bstancje
niebezpieczne, w tym środki
ochrony roślin l i ll klasy
toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne)

2 000

l.2. w załączniku nr 3a do decyzji, w tabeli, lp. 80. i 330. otrzymują nowe
brzmienie:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu llość odpadu
[Mg/rok]

35. 0203 82 Odpady tytoniowe
1000

306. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niz
wymienione w 17 06 01

i170507
500

l.3. W miejsce ustalonego w decyzji czasu pracy instalacji równego ,,8 200 h/rok''
wprowadzam zapis,,8 500 h/rok."

ll. Pozostałe Warunki decyzji pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 18 września 2012 r', znak: RE|263I12 Raf - Ekologia

Sp. z o.o' W Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 2 pażdziernika 2006r' znak ŚR.lv-ool 8-23t1to6, zmienionej
decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 19 czerwca 2009 r. znak'.
Rs.Vl.766ot1-1to8, z dnia 27.08"2009 r' znak: Rs'Vl.766ap7Ąng, z dnia 31 maja
2010 r. znak: RS.Vl.766Ol27-gng, z dnia 24 stycznia 2011 r. znak: RS.VI.RD.
766A11A-M1, z dn. 26 maja 2411 r. znak: RS-V1.722210.3.2011.MD. oraz
z dn. 19 września 2011 r' znak: os-l.7222'10.4.2011.MD' oraz z dn. 20 kwietnia
2012 r., znak'. os.l'7222'17.4.2012.RD., którą udzielono pozwolenia na prowadzenie
instalacji do unieszkodliwiania odpadÓw niebezpiecznych i innych niŻ niebezpieczne
poprzez termiczne ich przekształcanie, zlokalizowanej w Jedliczu.

Wniosek Społki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu
A pod numerem 70012012.

Na terenie Społki eksploatowana jest instalacja, ktora na podstawie $ 2 ust. 1

pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajow przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływać na Środowisko
(Dz' U. Nr 2'l3 poz' 1397), zaliczana jest do przedsięwzięó mogących zawsze
znacząco oddziaływac na środowisko. Tym Samym, zgodnie z arl. 183 w związku
z art'.378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska, organem właściwym do
wyd a n ia pozwole n ia jest Ma rszałek Województwa Pod ka rpackieg o.

Po analizie formalnĄ złoŻonych dokumentów, pismem z dnia 2 pażdziernika
2012 r. zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla unru. instalacji.

Przedmiotem wniosku jest zmiana treści załącznikow nr 'l (odpady
unieszkodliwiane w procesie D10) i 3a (odpady unieszkodliwiane z odzyskiem energii
w procesie R1) oraz zapisu punktów l.3. i lV.1.1. decyĄi (dot. czasu pracy instalacji).

Analizując przedłożony wniosek oraz posiadane dokumenty, W tym
przedkładane przez zarządzaiącego spalarnią wyniki monitoringu ciągłego oraz
badań okresowych, wprowadziłem W obowiązującej decyzji następujące
zmiany:

\N załączniku nr 1 do obowiązujągej decyzji, w którym okreŚlono rodzĄe
i ilości odpadów dopuszczonych do procesu unieszkodliwiania metodą D10,
zezwoliłem na zwiększenie ilości odpadow kierowanych do unieszkodliwiania
o kodach:
- 07 04 07* PozostałoŚci podestylacyjne ze 100 Mg na B00 Mg/rok

i poreakcyjne zawierające
związki chlorowców

- 02 01 08* odpady agrochemikaliow zawierające z 800 Mg na 2 000 Mg/rok
substancje niebezpieczne, w tym
Środki ochrony roślin l i ll klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne).
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Wnioskodawca uzasadnia zmianę zapytaniami kontrahentow o mozliwości
unieszkodliwiania tych odpadow.
W obowiązującej decyzji ustalone zostały m.in. warunki prowadzenia procesu
unieszkodliwiania odpadow zwierających powyzej 1o/o związkow
chlorowcoorganicznych, w piecu obrotowym w temperaturze min. 850oC
i temperaturze dopalania spalin w komorze dopalania w temperaturze min. 1 100 oC.

lnstalacja spełnia w tym zakresie wymagania określone W rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 marca 2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia
p roces u te rm i cz n eg o p rze ks ztałcania od p ad ow.
W punkcie x'21. obowiązującego pozwolenia ustalono, Że kaŻda partia
unieszkodliwianych odpadow, co do ktorych zachodzi podejrzenie, Że zawiera1ą
związki chlorowcoorganiczne, przed skierowaniem ich do unieszkodliwienia
winna być przebadana pod kątem zawańości powyzej 1 % związkow
chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.
Ponadto, mając na względzie potrzebę zwiększonego nadzoru nad instalacją
w 2010 r. przeprowadzono dodatkowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
podczas spalania odpadow zwierających powyzej 1% związkow chloru.
Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń emisji pyłow i gazow
wprowadzanych do powietrza w stosunku do wymogów rozporządzenia Ministra
Środowiska W Sprawie standardÓw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz.2181).
Uwzględniając powyzsze uznałem, Że zwiększenie iloŚci unieszkodliwianych
odpadów o kodach 07 04 07* i 02 01 08- nie spowoduje zwiększenia negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, zezwoliłem na zwiększenie łącznej ilości odpadów kierowanych
do unieszkodliwiania metodą D10 (ujętych w załączniku nr 1 do obowiązującej
decyzji), z 8 000 do 9 500 Mg/rok.

Zezwoliłem równiez na zwiększenie ilosci odpadów dopuszczonych do
procesu termicznego przekształcania w temperaturze min 850oC _ W procesie R1,
z wykorzystaniem wytworzonej energii poza procesem termicznego przekształcenia
odpadów (ujętych w załączniku nr 3a do obowiązującej decyzji), o kodach:
- 02 03 82 Odpady tytoniowe
- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niŻ

z 40 na 1000 Mg/rok
z 50 na 500 Mg/rok

wymienione w 17 06 0:l i 17 05 07
Maksymalna łączna ilość odpadow dopuszczonych do procesu wykorzystania jako
paliwa lub innego środka wytwarzania energii, ustalona w decyzji na poziomie 6 000
Mg/rok, nie ulega zmianie.
Rowniez maksymalna roczna wydajnośÓ instalacji ustalona w decyzji nie ulega
zmianie i wynosi 10 000 Mg/rok.

W związku z zastosowaniem niezawodnych urządzen oraz zwiększeniem
kwalifikacji załogi, zachodzi obawa o przekroczenie ustalonego W decyzji
dopuszczalnego czasu pracy instalacji tj 8200 h/rok. Zarządzający spalarnią
w Jedliczu wnioskował więc o wydłuzenie czasu pracy instalacji z 8 200 h na 8 500
h/rok.
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W 2006 r. podczas sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
Społki, dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji
w ciągu roku wyliczono w oparciu o maksymalne wartości zarówno dopuszczalnej
emisji, jak i maksymalny przepływ spalin 14 3ooNm3/h'
Jak wykazują przesyłane przez Spółkę wyniki pomiarow i wyliczenia rocznej emisji
gazow i pyłow z instalacji do powietrza, ustalone W decyzji maksymalne
dopuszczalne emisje roczne nie zostaną przekroczone, pomimo zwiększenia
dopuszczalnego czasu pracy instalacji o 300 h W ciągu roku (maksymalna
dopuszczalna emisja roczna ustalona w pozwoleniu jest przynajmniej dwukrotnie
większa od rzeczywistej em isj i Śred n io rocznE) .

Uwzględniając powyŻsze, pozostawiłem dopuszczalne maksymalne emisje roczne
na ustalonym dotychczas poziomie, zezwalając na wydłuzenie czasu pracy instalacji
z 8200 h/rok na 8500 h/rok.
Tym Samym uznałem, Że zwiększenie czasu pracy instalacji o 300 h/rok nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartoŚci emisji ze spalarni do
atmosfery.

Rozwazając wskazane powyzej okoliczności, W szczegolności w zakresie
emisji do środowiska ustaliłem, ze WW. zmiany nie powodują istotnych zmian
w sposobie funkcjonowania instalacji w rozumieniu ań. 3 pkt 7 ustawy Prawo
ochrony środowiska i nie spowodują zwiększenia negatywnego oddziaływania na
środowisko, oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia WymogoW
określonych w dokumentach referencyjnych' Zachowane będą rowniez standardy
jakosci środowiska.

lnstalacja posiada mozliwości techniczne i organizacyjne pozwalające
nalezycie wykonywać działalnoŚó W zakresie unieszkodliwiania odpadów ofaz
Wyposazona jest w instalacje i urządzenia odpowiadające wymaganiom ochrony
środowiska.

Zgodnie z art. 10 s 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił
wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zawydaniem niniejszel decyzli, wnioskowanej zgodnie z art. 155 ustawy Kpa,
przemawia słuszny interes strony. Biorąc powyzsze pod uwagę orzekłem jak
w osnowie

Pouczenie
od niniejszej decyzji słuŻy odwołanie do Ministra Srodowiska za pośrednictwem
Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji. odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach'
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opłata skarbowa W Wys. 253 zł.
uiszczona w dniu 18.09.2012r.
na rachunek bankowy: Nr 83 124020929141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

otzymują
1. RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.

ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
2. RŚ-V
3. ala

Do wiadomoŚci:
1' Podkarpacki WojewÓdzki lnspektor ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-1 01 Rzeszów
2. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52t54, oo-gz2Warszawa
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