WOJEWODA ŚLĄSKI
Katowice, dnia 01-10-2021
IFVII.6334.9.2021

DECYZJA
Działając na podstawie art. 11i ust. 1 i 4 oraz art. 11j ust. 1 w związku z art. 11h ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1842 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w celu
przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2,
polecam:
Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Koksownicza 16, 43-523 Dąbrowa Górnicza
w terminie do dnia 30.04.2022 r.
1. Wyznaczyć dodatkowe miejsca magazynowania, o pojemości do 100 Mg, dla odpadów
przeznaczonych do termicznego unieszkodliwienia na terenie instalacji przy
ul. Koksowniczej 16 w Dąbrowie Górniczej, o kodzie:
18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
(np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82;
18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel,
ubrania jednorazowe, pieluchy);
18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06;
18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08;
18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego;
18 01 80* - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej
o właściwościach zakaźnych;
18 01 81 - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne
niż wymienione w 18 01 80;
18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
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z zachowaniem następujących warunków ich magazynowania :
a) odpady należy magazynować w szczelnych, zamykanych kontenerach, pojemnikach lub
workach na terenie Hali Magazynowej Odpadów (obiekt HMO), w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się odcieków do środowiska oraz w sposób zabezpieczony przed dostępem
owadów, gryzoni, innych zwierząt oraz osób nieupoważnionych;
b) odpady należy przechowywać w szczelnych, zamykanych kontenerach i pojemnikach
sztywnych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznie odpornych na
przekłucie lub przecięcie, na utwardzonych placach magazynowych w pobliżu instalacji do ich
termicznego unieszkodliwienia oraz w Wiacie Odpadów (obiekt WO), w sposób
zabezpieczony przed odziaływaniem czynników atmosferycznych i uniemożliwiający
przedostawanie się odcieków do środowiska, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób
nieupoważnionych i zwierząt (w tym gryzoni i ptaków) i z zachowaniem zasad ochrony
przeciwpożarowej;
c) nowo wyznaczone miejsca służące do magazynowania odpadów medycznych powinny służyć
wyłącznie do tego celu oraz wyłącznie dla odpadów pochodzących z placówek medycznych
województwa śląskiego;
d) z nowo wyznaczonych miejsc można korzystać wyłącznie w sytuacji bezwzględnej
konieczności, po wyczerpaniu możliwości ich magazynowania w miejscach wyznaczonych
decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2013 r., nr 766/OS/2013,
udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów
na terenie instalacji przy ul. Koksowniczej 16 w Dąbrowie Górniczej oraz decyzją Marszałka
Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2020 r., nr 2526/OS/2020, udzielającą
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zakaźnych odpadów medycznych
i weterynaryjnych;
e) przeprowadzać dezynfekcję pojemników i kontenerów wielorazowego użycia oraz nowo
wyznaczonych miejsc magazynowania po każdym opróżnieniu z odpadów.
2. Podjąć niezbędne środki w celu usprawnienia procesu przekazywania medycznych odpadów
zakaźnych z wyżej wyznaczonych miejsc, do ich termicznego unieszkodliwiania w posiadanej
instalacji, w tym przy użyciu taśmociągu głównego przeznaczonego do podawania odpadów
przemysłowych;
3. Czas magazynowania odpadów zakaźnych w wyżej ustalonych warunkach, o ile to możliwe,
nie powinien przekraczać 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach, w tym w czasie
przymusowego postoju technologicznego lub awarii instalacji do ich termicznego
unieszkodliwienia, czas magazynowania medycznych odpadów zakaźnych o kodzie 18 01 03*
nie może przekroczyć 30 dni. Pozostałe odpady inne niż zakaźne mogą być magazynowane
w wyżej ustalonych warunkach nie dłużej niż do 12 miesięcy.
Wydłużenie czasu magazynowania odpadów musi uwzględniać ich właściwości oraz warunki
w jakich są przechowywane, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury powietrza, by nie
dopuścić do ich negatywnego oddziaływania na otoczenie i zwiększenia zagrożenia
epidemicznego. Wobec powyższego wydłużony czas magazynowania dotyczy wyłącznie
odpadów zakaźnych, w których przeważają głównie ubrania ochronne i materiały higieniczne.
4. Dopuszczalny czas pracy instalacji w 2021 roku wynosi 8200 godzin.
5. Maksymalna roczna zdolność przerobowa instalacji w 2021 roku wynosi 52 500 Mg.
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6. Pracownikom realizującym przedmiotowe polecenie należy zapewnić dostęp do umywalek lub
środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej.
7. Prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów na dotychczasowych zasadach, przy
użyciu systemu BDO.
8. Przedkładać Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raz w tygodniu
(na adres mailowy: sekretariat@katowice.wios.gov.pl), informację o rodzaju i ilości odpadów
zmagazynowanych w wyżej wymienionych warunkach oraz w trybie natychmiastowym
każdorazowo powiadamiać o wszelkiego rodzaju utrudnieniach i uciążliwościach związanych
z realizacją powyższego polecenia.
Zgodnie z art. 11i ust. 1 oraz art. 11j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - niniejsza decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia oraz nie wymaga uzasadnienia.
W myśl art. 11i ust. 1 i 11j ust. 1 w związku z art. 11h ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wykonywanie zadań
zleconych niniejszym poleceniem, następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, któremu
wydano polecenie, z właściwym wojewodą i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części
budżetowej, której dysponentem jest wojewoda. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do
realizacji zadań, o których mowa powyżej, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków
własnych przedsiębiorcy. W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, o której mowa
powyżej, zadania wykonywane są na podstawie decyzji.
Zgodnie z art. 11i ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami
dokonywanym na podstawie niniejszego polecenia sprawuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Katowicach.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Robert Magdziarz
II Wicewojewoda Śląski
(Podpisano elektronicznie)

Otrzymują:
1. Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16, 43-523 Dąbrowa Górnicza
2. a/a
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Do wiadomości:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minister Klimatu i Środowiska (e-PUAP),
Minister Zdrowia (e-PUAP),
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (e-PUAP),
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-PUAP),
Marszałek Województwa Śląskiego (e-PUAP),
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (e-PUAP),
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza (e-PUAP).

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Wojewody Śląskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję nie może być wniesiona skarga do właściwego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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