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DECYZJA Nr 2 2.{OOS/08
Na podstawie art.155 Kodeksu postEpowaniaadministracyjnego,
po rozparrzeniuwniosku
Przedsigbiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego
Sp.
z
o.o. w Knurowieprzy ul.
,,Komart"
Szpitalnej7 z 12 czerwca2008r.
znak:L.dz. DHl2008/1298
zmieniam
za zgod4 strony decyzjpWojewodySl4skiegoz 14 lipca 2006r. znak:SR-nt-OOtAfpZ43lI8l06
udzielaj4cejPPHU ,,Komart"Sp. z o. o. w Knurowie pozwoleniazintegrowanego
dla instalacji
znajduj4cychsig na terenie skladowiska odpad6w innych niZ niebezpiecznei obojptne,
z wydzielonym sektoremIII dla skladowaniaodpad6w zawieraj4cych azbesl, zlokalizowanego
w Knurowie przy ul. Szybowej44, w nastEpuj4cy
spos6b:
1.WdzialeII. ,,Rodzaji i1oS6
odpad6wprzewidzianych
do unieszkodliwiania
w okresieroku"
a) w punkcie
200108

Odpady kuchenneulegaj4cebiodegradacji

800

20 02 0l

Odpady ulegajqcebiodegradacji

800

b) w punkcie1-,,Q4tor II i IIA", w tabeli:wiersze:
20 03 02
Odpadyz targowisk

1500

20 03 03

1500

otrzymuj4 brzmienie:
2003 02

20 03 03

Odpadyz czyszczenia
ulic i plac6w

Odpadyz targowisk
Odpadyz czyszczenialulic i p1ac6w

700

700

2. Pozostalepunkty decyzji p ozoslajqbezzmian.

Uzasadnienie

Decyzj4Wojewody SlQskiego
z 14 lipca 2006r.znak:SR-ttt-OOt
AfpZf+3/I8/06udzielonoPPHU
dla instalacjiznajduj4cychsig na
,,Komart"Sp. z o. o. w Knurowie pozwoleniazintegrowanego
terenieskladowiskaodpad6winnychniz niebezpieczne
i obojgtne,z wydzielonymsektoremIII dla
skladowania
odpad6wzawierajqcychazbest,zlokalizowanegow Klurowie przy ul. Szybowej44.
Pismemz 12 czerwca2008r.znak:L.dz. DHl2008/1298Przedsipbiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUslugowe,,Fo-un" Sp.z o.o. w Knurowiewystqpiloz wnioskiemo zmianEcyt. wylej decyzji
WojewodySlqskiego.Zmianadotyczyzapisudla sektoraII i IIA i powodujedopisanieodpad6w
do unieszkodliwiania
okodzie200108 i200201 oraz zmianEilo5ciodpad6wprzewidzianych
o kodach20 0302i 20 03 03 z 1500Mg/rok do 700Mg/rok (dlakazdegoodpadu).

Wniosek zostaLpozytyv,niezaopiniowanypostanowieniemNr 63/GKRiOS?08PrezydentaMiasta
Knur6w z dnia 8.082008r.
Wprowadzonezmiany nie v/ptynq na spos6b firnkcjonowania instalacji, a takze nie sq istotnq
zmianq instalacji objgtej pozwoleniem zintegrowanym,w rozumieniu przepis6w t#taw z 27
kwietnia2001r.-Prawo ochronySrodowiska fiednolitytekstw Dz.U.z 2008r.Nr 25, poz. 150).
Wobec powy2szegonie s4onezmianami,o kt6rychmowaw at1.214i art.2l5 cyt. wyZej ustawy
- Prawo ochrony Srodowiskai nie wymagajq wszczgcia proceduryokre6lonejprzepisamitej2e
ustawy.
Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostatecznana mocy, kt6rej shona nabyla prawo, mohe by5
nie sprzeciwiaj4siE takiej
w ka:2dymczasieza jej zgodq zmieniona,je2eliprzepisyszczeg6lne
qm
interes spoleczny.
zmianie i ptzemawiaza
Bior4c pod uwagg, ze Dowvzsze okolicznoSci zostaly spelnione orzeczono jak
w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluiry stronie odwolanie do Ministra Srodowiska w Warczawie . za
poSrednictwem
MarszalkaWojew6dztwaSl4skiego.w terminie 14dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuie
[/PHU.,Komart" Sp.z o. o.
44-194Knur6w,ul. Szpitalna7
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