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DECYZJA 

 

Działając na podstawie: 

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 1lit.b 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); 

 

po rozpatrzeniu wniosku Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (dawniej 

Carbon Black Polska Sp. z o. o. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z o. o.),  

ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez radcę prawnego Agnieszkę 

Kowalską, z dnia 12 listopada 2012r. (data wpływu 15 listopada 2012r.) w sprawie 

zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006r., znak:  

ŚR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia  

9 marca 2007r., znak: ŚR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-

16/7/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  

4 kwietnia 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008r., znak: 

RŚ.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak: RŚ.VI.7660-8/12/08, z dnia  

17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09 i z dnia  20 września 2012r., znak:  

OS-I.7222.30.6.2012.DW udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, 

podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej 

 

 

o r z e k a m 

 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia  

17 sierpnia 2006r., znak: ŚR.IV-6618/26/05 zmienioną decyzjami Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: ŚR.IV.6618-16/1/07 i z dnia  

16 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa  
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Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/1/08, z dnia  

16 maja 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak: 

RŚ.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09 i z dnia   

20 września 2012r., znak: OS-I.7222.30.6.2012.DW, którą udzielono pozwolenia 

zintegrowanego dla Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (dawniej Carbon Black 

Polska Sp. z o. o. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z o. o.), na prowadzenie 

instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych 

produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej w następującym zakresie: 

 

I.1. Użyte w każdym miejscu decyzji dane rejestrowe podmiotu: REGON 370467889,  

      otrzymują brzmienie:  „REGON 143185230” 

 

I.2. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.                                                           

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2012r.(data wpływu 15 listopada 2012r.) Orion 

Engineered Carbons Sp. z o.o. (dawniej Carbon Black Polska Sp. z o. o. / Evonik 

Carbon Black Polska Sp. z o. o.), ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasło, reprezentowana 

przez radcę prawnego Agnieszkę Kowalską wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006r., znak: ŚR.IV-6618/26/05 zmienioną 

decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: ŚR.IV.6618-

16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszałka 

Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/1/08,  

z dnia 16 maja 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak: 

RŚ.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09 i z dnia   

20 września 2012r., znak: OS-I.7222.30.6.2012.DW udzielającą pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu 

procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii 

nieorganicznej. 

Pismem z dnia 21 listopada 2012r., znak: OS-I.7222.30.19.2012.DW wezwano 

Spółkę reprezentowaną przez radcę prawnego Agnieszkę Kowalską o uzupełnienie 

formalne wniosku, które zostało złożone przy piśmie z dnia 30 listopada 2012r. (data 

wpływu 5 grudnia 2012r.) 

Informacja o przedłożonym w tej sprawie wniosku znajduje się  

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację  

o środowisku i jego ochronie pod numerem 843/2012. 

Funkcjonująca w Spółce instalacja została zakwalifikowana zgodnie z pkt 4 

ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.  
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w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja do wyrobu 

substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służąca do wytwarzania 

podstawowych produktów i półproduktów chemii nieorganicznej.. 

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1b rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie  

 art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym 

w sprawie jest marszałek województwa. 

W dniu 1 października 2012r. Orion Engineered Carbons Holdco Sp. z o. o.  

z siedzibą w Warszawie przejęła Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. (dawniej 

Carbon Black Polska Sp. z o. o. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z o. o.) na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, sygn. Akt WA XII NS-

REJ.KRS/039334/12/537. W wyniku przejęcia Orion Engineered Carbons Holdco  

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art.494 § 1 kodeksu spółek handlowych 

wstąpiła w prawa i obowiązki Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (dawniej Carbon 

Black Polska Sp. z o. o. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z o. o.) w tym 

wynikających z decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006r., znak: 

ŚR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia  

9 marca 2007r., znak: ŚR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-

16/7/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  

4 kwietnia 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008r., znak: 

RŚ.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak: RŚ.VI.7660-8/12/08, z dnia  

17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09 i z dnia 20 września 2012r., znak: OS-

I.7222.30.6.2012.DW udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, 

podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej. 

W uchwale o połączeniu spółek, dokonano zmiany nazwy firmy spółki 

przejmującej z Orion Engineered Carbons Holdco Sp. z o. o. z siedzibą  

w Warszawie na Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle.  

W związku z czym wnioskiem z dnia 12 listopada 2012r., Orion Engineered 

Carbons Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle wystąpiła o zmianę danych w decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia z dnia 17 sierpnia 2006r., znak: ŚR.IV-6618/26/05 

zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: 

ŚR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-16/7/07 oraz 

decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: 

RŚ.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008r., znak: RŚ.VI.7660-8/6/08 oraz z dnia  

12 stycznia 2009r., znak: RŚ.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: 

RS.VI.RD.7660/12-8/09 i z dnia  20 września 2012r., znak: OS-I.7222.30.6.2012.DW 

udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, 
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przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub 

półproduktów chemii nieorganicznej. 

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawą 

Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak  

w sentencji decyzji. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 

stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do 

zebranych materiałów. 

 

 

Pouczenie 

 

 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska  

za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni  

od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w 2-ch egzemplarzach. 

 

 

 

Opłata skarbowa w wys. 10,00 PLN  

uiszczona w dniu 28.11.2012r. 

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  

Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 
 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

 

Andrzej Kulig 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

OCHRONY  ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1.  Pani Agnieszka Kowalska  
     Tokarczuk, Jędrzejczyk i wspólnicy  
     Kancelaria Prawna  GLN Sp.k. 
     Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa 
2.    OS -.I -a/a 
Do wiadomości: 
1. Minister Środowiska  

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 
  
 
 
 


