REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-02/14
URBROJ: 517-06-2-2-1-17-18
Zagreb, _ prosinca 2017.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi čl. 110. st. 3. i
čl. 95. st. 3. Zakona, t. 5.4. Priloga I., članka 22. i čl. 18. st. 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli
(„Narodne novine“, br. 8/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) i čl. 98. st. 5. ZUP-a, povodom zahtjeva
operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, za izmjenom
okolišne dozvole za odlagalište „Piškornica“ u dijelu ukupnog kapaciteta odlagališta, donosi
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA
O OKOLIŠNOJ DOZVOLI-NACRT

I.

Rješenje o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište otpada „Piškornica“,
KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. i
Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14,
URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12 od 10. kolovoza 2017. godine, operatera Piškornicasanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju otpada, mijenja se navedenim u točki II. izreke
ovog rješenja.

II. U točki I. izreke rješenja KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56
od 23. veljače 2016.,
- odredba:
Kapacitet je 419 500 t.,
briše se.
III. U točki II 1. izreke rješenja KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-1656 od 23. veljače 2016.,
- u odredbama:
1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
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1.1. Procesne tehnike,
mijenja se odredba o ukupnom kapacitetu odlagališta i glasi:
Ukupni kapacitet odlagališta je 676 000 t.,
- u odredbama uvjeta:
1.4.1. Provoditi mjerenje emisija u zrak:
Tablica 1.4.1. Parametri koji se mjere s mjestima emisija, učestalošću i analitičkim metodama,
stupac u tablici s mjestima emisija zamjenjuje se sa stupcem:

Mjesto emisija

odzračnici (Z1Z19) (Prilog 1.)

IV. Prilog I. Situacija s mjestima emisija u Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47,
URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. mijenja se novim Prilogom I. Situacija
s mjestima emisija, koji je sastavni dio ovog rješenja.
V. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik
okolišnih dozvola.
Obrazloženje
Operater odlagališta Piškornica, Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. iz Koprivničkog Ivanca,
podnio je dana 6. rujna 2017. godine zahtjev za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I
351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. godine i rješenja o izmjeni
istog rješenja, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12 od 10. kolovoza
2017. godine, u dijelu promjene kapaciteta odlagališta propisanog u rješenju, s 419 500 t na 504
000 t, definirano kao preostali kapacitet odlagališta te izmjena situacijske karte s mjestima emisija
(odzračnici) na prilogu I. rješenja, kao i dijelovima odredbi rješenja, u kojima se propisuju mjesta
emisija. Operater je uz zahtjev dostavio opis planiranih promjena u radu postrojenja na Prilogu VI.
Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14) i Geodetski elaborat izračuna postojećeg
stanja odlagališta otpada Piškornica od 21. kolovoza 2017. godine.
Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom rješenja, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ:
517-06-2-2-1-17-14, od 13. rujna 2017. godine, objavljena je na internetskim stranicama
Ministarstva dana 29. rujna 2017. godine, a dostavljena je i Koprivničko-križevačkoj županiji.
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Ministarstvo je Zaključkom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-15 od
18. listopada 2017., zatražilo dostavu podatka o kapacitetu odlagališta koje je operater imao na
raspolaganju kada je podnio zahtjev za okolišnu dozvolu, budući da ukupni kapacitet odlagališta
otpada treba biti određen kao kapacitet prema kojem se određuju značajne promjene u radu
odlagališta u odnosu na način rada koji je propisan okolišnom dozvolom, a u vezi s čl. 95. st. 3.
Zakona i t. 5.4. Priloga I. Uredbe.
Operater odlagališta otpada Piškornica dostavio je dana dopis, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14,
URBROJ: 378-17-16 od 3. 11. 2017. u kojem predlaže kao ukupni kapacitete odlagališta 676 000 t
u trenutku podnošenja zahtjeva za okolišnom dozvolom dana 25. ožujka 2014. godine, te ga
obrazlaže volumnom težinom odloženog otpada, količinom već odloženog otpada te provedenim
geodetskim mjerenjima u svrhu izrade geodetskog elaborata od 21. kolovoza 2017., izrađenog po
ovlaštenom inženjeru geodezije.
U pitanju sudjelovanja nadležnih tijela primijenjena ocjena obavijesti i mišljenja nadležnih tijela
utvrđena rješenjem o izmjeni rješenja, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-117-12 od 10. kolovoza 2017. godine.
Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene rješenja u skladu s odredbama
Zakona i Uredbe kojima se definira ukupni kapacitet postrojenja i postojećem stanju u pogledu
odzračnika, odnosno mjesta emisija u zrak s odlagališta, te da se može pristupiti izradi nacrta
rješenja, kako je određeno u t. I., II. i III. i IV. rješenja-nacrt.
Nacrt dozvole objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva, u skladu s Odlukom
Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-17-19 od 30. studenog
2017. godine, od 8. prosinca 2017. godine, u trajanju od 30 dana, te na internetskim stranicama
Koprivničko-križevačke županije i Općine Koprivnički Ivanec. O provedenom uvidu u nacrt
dozvole u Koprivničko-križevačkoj županiji i Općini Koprivnički Ivanec dostavljeno je/nije
izvješće Koprivničko-križevačke županije, _____________
Točka V. izreke rješenja temelji se na odredbama čl. 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli.
Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U dijelu zahtjeva za
određivanje ukupnog kapaciteta od 504 000 t kao preostalog kapaciteta odlagališta te kapaciteta od
1 122 030 t kao ukupnog kapaciteta koji se odnosi i na rad odlagališta prije podnošenja zahtjeva za
okolišnom dozvolom, ne rješava se budući da je operater već postupio prema Zaključku
Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-15 od 18. listopada
2017. u kojem mu je određena dostava podataka za određivanje ukupnog kapaciteta u vezi s čl. 95.
st. 3. Zakona i t. 5.4. Priloga I. Uredbe, s razlozima dostavljanja istog.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6. i 8., u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno
dostavlja elektronički. Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena u državnim
biljezima u iznosu od 35,00 kuna prema Tarifi upravnih pristojbi br. 2. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17).
VODITELJ ODJELA
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dr. sc. Damir Rumenjak

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta br.80, Zagreb
Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
Pismohrana u spisu predmeta, ovdje
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