
..... MARSZAŁEK 
WOJ[ WODZTvVA LUB US Kl EGO 

w Zi':!lonej Górze 
ul. Podgórna 7 

65-0.S 7 Zielona Góra {6) 

DW.11.7222.56.2014 

Zielona Góra, dnia 2 czerwca 2015r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202, art.204, art. 211, 

art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 

ze zm.) zgodnie z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyj~go 

(Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.), 

- po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z s iedzibą 

przy ul. Zjednoczenia 11 O oraz przedłożonych w trakcie trwania postępowania administracyjnego 

aneksów 

orzekam 

I. u c h y I a m decyzję wydaną przez Wojewodę Lubuskiego dnia 12 lipca 2006r znak: 

RŚ.ll.JDre.6618-01/05, zmienioną decyzją z dnia 21 września 2007r. znak: ŚR.ll.JDre.6618· 

10/07, oraz decyzjami Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2009r. znak: 

DW.11.781-15/09, z dnia OB lutego 2010r. znak: DW.11.781-06/10,'z dnia 03 grudnia 2010r. znak: 

DW.11.781-78/10, z dnia 27 sierpnia 2012r. znak: DW.11.7222.65.2012 oraz z dnia 

01 października 2014r. znak: DW.11.7222.87.2014 • udzielającą Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze pozwolenia zintegrowanego na eksploatację 

instalacji służącej do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, 

o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności 

ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 

li. u d z i e I a m pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji: 

• do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub 

o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub 

obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

• dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas 

oczyszczania ścieków komunalnych • do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania 

ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, 


























































































































































