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         Pan Tadeusz Adamczyk 
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32-540 Trzebinia 

        Ul. Rynek 18 

 

             W odpowiedzi na  Pana pismo z dnia 28.07.2014r. , Starostwo Powiatowe w Chrzanowie , 

Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż  na wniosek EKO INWEST Sp. z o.o. z siedzibą                           

32-540 Trzebinia,     ul. Słowackiego 57,   Starosta Chrzanowski w dniu 12.06.2013r wydał decyzję,                   

w której udzielił wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów  powstających,  w związku                         

z eksploatacją instalacji do odzysku odpadów, uwzględniając odpowiednio wymagania przewidziane dla 

zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.   

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dot. odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do 

odzysku odpadów tj. paliwo alternatywne – kod 19 12 10  oraz tworzywa sztuczne i guma -                           

kod  19 12 04.                                                                                                                                                    

Zbieranie odpadów objętych przedmiotowym zezwoleniem dotyczy tylko odpadów o kodzie              

19 12 10 zalegających na przedmiotowej nieruchomości (działki ewidencyjne nr 1132/8                             

i 1132/9).                                                                                                                                                     

Odzysk  odpadów objętych przedmiotowym zezwoleniem dotyczy tylko odpadów o kodzie   04 02 22, 

07 02 13, 07 02 80, 15 01 06, 16 01 19 zalegających na terenie Zakładu. Sumaryczna masa                         

w/w odpadów przewidzianych do przetwarzania metodą odzysku to 13 800Mg/rok 

W celu wytworzenia paliwa alternatywnego – odpadu o kodzie 19 12 10 o parametrach 

umożliwiających ich dalsze przetwarzanie, dopuszczono   przyjęcie z zewnątrz odpadów  o kodzie                

07 02 80,  o bardzo wysokiej kaloryczności (od 30 MJ/kg). Jest to konieczne ze względu na niską 

kaloryczność większości odpadów zgromadzonych na placu. Aby zapewnić odpowiednią 

kaloryczność wytwarzanego paliwa alternatywnego, odpady poddawane procesowi odzysku                           

w wyniku, którego ono powstaje, będą stanowiły 80% odpadów zalegąjących na placu oraz 20% 

odpadów o kodzie  07 02 80. Proporcja ta ograniczy ilość nowodopływających odpadów do 

niezbędnego minimum. Odpad o kodzie 07 02 80 przyjmowany będzie  w ilości nie większej niż          
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250 Mg w okresie miesiąca, a ich ilość czasowo zmagazynowana na terenie zakładu nie może być 

większa niż 100 Mg. 

Czas obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów do dnia 11 czerwca 2023r.                                

Czas obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów do dnia 31 grudnia 2014 roku 

Czas obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do dnia 11 czerwca 2023r. 

Ponadto w decyzji określono warunki, które podmiot winien spełnić przed przystąpieniem do jej 

eksploatacji : 

 - Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 100 000 zł na 

rachunek bankowy sum depozytowych Starostwa. 

- W celu zabezpieczenia terenu, na którym zmagazynowane są odpady przewidziane do odzysku 

zobowiązano firmę EKO INWEST Sp. z o.o. do zabezpieczenia przedmiotowej nieruchomości przed 

dostępem osób postronnych poprzez uzupełnienie ogrodzenia oraz  prowadzenia stałego monitoringu 

wizualnego nieruchomości, dostępnego całą dobę poprzez Internet. 

Firma została zobowiązana także do przekazania  informacji dotyczących : 

- ilości i rodzaju odpadów zmagazynowanych na placu przy ul. ul. Słowackiego 57  przejętych,  na 

podstawie pkt. II niniejszej decyzji 

- ilości i rodzaju odpadów poddanych odzyskowi dotyczące odpadów zmagazynowanych na z placu przy 

ul. ul. Słowackiego 57   

- ilości i rodzaju przyjętych  oraz przetworzonych dodatkowych odpadów o kodzie 07 02 80  

Częstotliwość przekazywania niniejszych  informacji i danych organowi  - Staroście  ustalono na dzień               

30 każdego miesiąca począwszy od czerwca 2013r do momentu oczyszczenia w/w nieruchomości ze 

zmagazynowanych na niej odpadów. 

Do chwili obecnej podmiot nie wniósł wymaganego decyzją zabezpieczenia w/w kwocie, a ty samym nie 

rozpoczął działalności objętej pozwoleniem.  Firma poinformowała tut. urząd, iż z uwagi na wysokie 

koszty uruchomienia instalacji do odzysku odpadów na terenie przy ul. Słowackiego w Trzebini stopniowo  

przetransportuje odpady, w celu poddania ich procesowi odzysku na instalacji w Żorach, której jest 

właścicielem.  Wywóz odpadów spółka rozpoczęła w miesiącu lipcu b.r. i do tej pory usunęła ok. 915 

ton odpadów zgromadzonych przy ul. Słowackiego w Trzebini. 
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