ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: 351-01/18-01/290
URBROJ: 2163/1-08/2-18-08
Pula, 28. prosinca 2018. godine
Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na temelju odredbe članka 7. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“
broj 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16) te članka 21., stavak 1. i 2. Pravilnika o načinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne
novine“, broj 114/15 i 103/18), povodom zahtjeva trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.,
Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB 11294943436, dana 28. prosinca 2018. godine
donosi
ODLUKU
o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada "Kaštijun" u Puli
Članak 1.
Neusklađeno odlagalište neopasnog otpada "Kaštijun" na području Grada Pule koje je
smješteno na k.č. 3337/3, k.o. Pula (dalje: Odlagalište "Kaštijun") kojim upravlja trgovačko
društvo Pula Herculanea d.o.o., a na kojem se odlaže otpad s područja Grada Pule i Grada
Vodnjana te općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, zatvara se za
svako daljnje odlaganje otpada s danom 31. prosinca 2018. godine.
Članak 2.
Slijedom navedenog u članku 1. ove Odluke nakon 31. prosinca 2018. godine zabranjeno je
bilo kakvo odlaganje otpada na Odlagalištu "Kaštijun" od strane svih pravnih i fizičkih osoba,
kao i od strane trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
Članak 3.
Nalaže se upravitelju/odlagatelju odlagališta da osigura završetak izrade i provedbu Plana
zatvaranja Odlagališta „Kaštijun“ koji mora sadržavati:





zahtjeve povezane sa zatvaranjem odlagališta, održavanjem i zaštitom zatvorenog
odlagališta i mjere za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš nakon zatvaranja;
redovite preglede stanja tijela odlagališta i kontrolu usklađenu sa posebnostima
odlagališta i Prilogom IV. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15 i
103/18);
vremensko razdoblje u kojem se mora osigurati izvođenje kontrole (najmanje 30
godina) te dostave godišnjih izvješća o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera,

a sve u suradnji s Gradom Pula kao nositeljem sanacije i zatvaranja prema postojećim aktima
o gradnji (građevinska dozvola Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i
imovinu, Odsjek za gradnju Grada Pule, KLASA: UP/I-361-03/15-01/000119, URBROJ:
2168/01-03-05-0388-15-0002, od 9. prosinca 2015. pravomoćna dana 17. prosinca 2015.
godine s Rješenjem o produženju važenja izdanog od istog tijela, KLASA: UP/I-361-03/1801/000244, URBROJ: 2168/01-03-05-0388-18-0002, od 13. prosinca 2018. godine) i
ugovorima s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stanici nadležnog
tijela.
Pročelnik
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.
Dostaviti:
1. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula
2. Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula
3. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, kao nadležno upravno tijelo koje na području
Istarske županije rješava zahtjeve u domeni gospodarenja otpadom koji ne uključuju
gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade neopasnog otpada otpadom
temeljem članka 85. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 94/13 i 73/17) i članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
(„Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16), zaprimilo je dana
11. prosinca 2018. godine zahtjev trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske
brigade 14, 52100 Pula, OIB 11294943436, broj 1153/2018. Zahtjevom Pula Herculanea
d.o.o. u svojstvu dugogodišnjeg upravitelja/ odlagatelja traži postupanje prema Pravilniku o
načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
(„Narodne novine“, broj 114/15 i 103/18) i donošenje odluke o zatvaranju neuvjetnog
odlagališta otpada „Kaštijun“ za daljnje odlaganje. Uz zahtjev je u elektronskom obliku
dostavljena dokumentacija potrebna za procjenu prethodnog rada i utjecaja na okoliš te
utvrđivanje postojećeg stanja.
Postupajući po odredbama članka 21. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ovo tijelo je dopisom, KLASA: 351-01/1801/290, URBROJ: 2163/1-08/2-18-3, od 18. prosinca 2018. godine, pozvalo upravitelja
odlagališta (odlagatelja) trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. i Grad Pulu kao nositelja
prava građenja i sanacije/zatvaranja odlagališta na pregled Odlagališta „Kaštijun“ na k.č.
3337/3 k.o. Pula dana 20. prosinca 2018. godine te na nadopunu dokumentacije koja se u
bitnom odnosila na Ugovor Grada Pule s FZOEU o sufinanciranju sanacije i projekte koji su
sastavni dio važećih akata o gradnji na temelju koji se planira nastavak sanacije i zatvaranje
predmetnog odlagališta.
Tijekom pregleda izvršena je procjena prethodno zaprimljene dokumentacije koja je
sadržavala i izvješća o kontroli rada odlagališta, pregled samog odlagališta te uvid u projektnu
dokumentaciju, o čemu je sačinjen zapisnik, KLASA: 351-01/18-01/290, URBROJ: 2163/108/2-18-4, od 20. prosinca 2018. godine.
Utvrđeno je da su se stekli uvjeti za zatvaranje odlagališta za daljnje odlaganje otpada s 31.
prosincem 2018. godine s obzirom da je dostignut kapacitet odlagališta, da je tako naloženo
od strane inspekcije zaštite okoliša te da je to u skladu s odredbama članka 23., stavak 1 i 2.
Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada kojima je određeno da sva postojeća odlagališta moraju ispuniti zahtjeve predmetnog
pravilnika do 31. prosinca 2018. godine, a da ona postojeća odlagališta koja ne zadovoljavaju
uvjete (neusklađena odlagališta) moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana od
dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije na čijem se
području nalaze (ŽCGO „Kaštijun“ započeo s radom 2. srpnja 2018. godine). Također je
bitnom utvrđeno da je trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o naručilo dana 26. studenoga
2018. od strane ovlaštenog izrađivača Plan zatvaranja odlagališta i mjera sprečavanja štetnih
utjecaja na okoliš nakon njegova zatvaranja koji je u trenutku pregleda bio u fazi izrade.
S obzirom na sve navedeno, a temeljem članka 21., stavak 1. Pravilnika o načinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, ovo nadležno upravno
tijelu donijelo je obrazloženu Odluku o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Kaštijun“.

