Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów (na terenach zamkniętych)
2014-03-03

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Zadanie

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów (na terenie zamkniętym).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, wydaje się wniosek zarządzającego składowiskiem, który zgodnie
z art. 129 ust. 2 ustawy o odpadach powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
• informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów,
• informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ustawy o odpadach (z tytułu wystąpienia
negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie).
Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o
odpadach należy dołączyć:
• instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
• dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko
wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i
poeksploatacyjną,
• kopię świadectwa stwierdzającego kwaliﬁkacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
Zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmująca fazę eksploatacyjną oraz fazę
poeksploatacyjną powinna zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
• określenie typu składowiska odpadów,
• określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,
• rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów,
• roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania,
• docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów,
• rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i
poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia,
• wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów,
• wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych,
• określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,
• określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,
• określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,
• określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,
• określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,
• określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117 ustawy o odpadach (kryteria dopuszczenia odpadów do
składowania na składowisku odpadów, potwierdzone badaniami),
• określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze
składowiska odpadów;
• sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji,
• inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego
prawidłowego funkcjonowania.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
pok. 17 (I piętro)
tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

Opłata

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podlega opłacie skarbowej według stawek określonych w ustawie z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa wynosi 505 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Lublin:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów.

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioski do pobrania

Brak

Uwagi

Regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie art. 134 ustawy o odpadach może odmówić, w drodze decyzji, zatwierdzenia instrukcji
prowadzenia składowiska odpadów, w przypadku gdy:
• zarządzający składowiskiem odpadów nie posiada tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane
składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym
fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
• sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę;
• sposób prowadzenia składowiska odpadów mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
• kierownik składowiska odpadów nie posiada świadectwa stwierdzającego kwaliﬁkacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

