
 
 

 
     
RŚ.VI-7660-8/1/08                   Rzeszów, 2008-04-04 

 
 
 

D E C Y Z J A 
 
Działając na podstawie: 

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

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

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

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

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.); 

po rozpatrzeniu wniosku firmy  Carbon Black Polska Sp. z o.o., 38-200 Jasło,  

ul. 3-go Maja 83 z dnia 21.11.2007 r., znak: CBP/NE/55/2007 w sprawie zmiany decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-08-17 znak ŚR.IV-6618/26/05 udzielającej Spółce 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu  

procesów chemicznych podstawowych produktów i półproduktów chemii nieorganicznej, 

o r z e k a m 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-08-17  

znak ŚR.IV-6618/26/05 zmienioną decyzją z dnia 2007-03-09 znak ŚR.IV-6618/16/1/07 

oraz decyzją z dnia 2007-07-16 znak ŚR.IV-6618/16/7/07, udzielającą firmie Carbon 

Black Polska Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 83 pozwolenia zintegrowanego  

na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu  procesów chemicznych 

podstawowych produktów i półproduktów chemii nieorganicznej,  w następujący sposób: 

I.1. W podpunktach I.2.6.; II.1.1; IV.1.2.2 oraz IV.1.3 wyrażenie „zespół multicyklonów   

       Lurgiego” zastępuje się wyrażeniem „multicyklon Lurgiego”.  

I.2. W podpunkcie I.3.5 Rodzaje stosowanych paliw w miejsce Tabeli 6 wprowadzam   

       tabelę o treści:     

 



 
 

TABELA 6 
Grupa 

urządzeń 
Nazwa 
źródeł 

Typ paliwa Parametry paliwa 

Wartość 
opałowa 

Zawartość 
siarki 

Zawartość 
popiołu 

kJ/kg 
lub kJ/Nm

3
 

%  
lub mg/Nm

3
 

% 

Kotłownia Kocioł OR 32 Paliwo 
podstawowe 

miał węglowy śr 22 500 kJ/kg 0,6 % 25 

Linie 
sadzowe 
Nr 1 i Nr 2 

Kotły 
utylizatory 

Paliwo 
podstawowe 

gaz 
poreakcyjny 

śr.   2 800 kJ/Nm
3
 - - 

Paliwo 
rezerwowe 

„olej  
procesowy” 

śr. 40 000 kJ/kg max 1,7%, 
śr 1,5 

0,10 

gaz 
ziemny 

śr.36 400 kJ/Nm
3 

40 mg/Nm
3 

- 

Linie 
sadzowe 
Nr 1 i Nr 2 

Palników 
reaktorów 

Paliwo 
podstawowe 

gaz  
ziemny 

śr.36 400 kJ/Nm
3
 40 mg/Nm

3
 - 

Paliwo 
rezerwowe 

„olej  
procesowy” 

śr. 40 000 kJ/kg max 1,7%, 
śr 1,5 

0,10 

Linie 
sadzowe 
Nr 1 i Nr 2 

Piece 
suszarek 

Paliwo 
podstawowe  
i rezerwowe 

gaz 
poreakcyjny 
lub 
mieszanina 
gazu 
poreakcyjnego 
i gazu 
ziemnego 

śr. 36 400 kJ/Nm
3 

 
lub 
śr. 28 350 kJ/Nm

3
 

 
 

 

 
- 

 
- 

              

I.3. W punkcie X Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości 
w miejsce Tabeli 23 wprowadzam tabelę o treści: 

TABELA 23 

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji Termin realizacji 

Zastąpienie istniejącego filtra suszarki linii nr 1 nowym filtrem (PGF) typu on-
line pulse jet 

31.12.2006r. 

Przebudowa systemu transportu gazu poreakcyjnego 31.12.2006r. 

Przeniesienie wentylatora  filtra aspiracji 31.12.2006r. 

Zastąpienie istniejącego pieca suszarki linii nr 1 nowym piecem o 
powiększonej komorze spalania 

31.10.2008r. 

Uszczelnienie tac ochronnych zbiorników magazynowych  30.06.2007r. 

Budowa filtra głównego linii nr 1 wraz z systemem gazotransportu 31.10.2008r. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 
Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 2007-11-21 znak CBP/NE/55/2007, przekazanym przez Wojewodę 

Podkarpackiego protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 08.01.2008 r., firma Carbon Black 

Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-08-17 znak ŚR.IV-6618/26/05 udzielającej Spółce 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu  

procesów chemicznych podstawowych produktów i półproduktów chemii nieorganicznej. 



 
 

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem  

OŚ-15/08/A.  

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje: 

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja, która na podstawie § 2 ust.1 pkt 1b  

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym, zgodnie  

z art. 183 w związku z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym  

do zmiany pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.  

Wobec faktu, że wnioskowane zmiany nie wpływają na zwiększenie oddziaływania 

instalacji na środowisko uznałem, że mieszczą się one w definicji nieistotnej zmiany zgodnie 

z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W szczególności dotyczą one zmiany 

terminów realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu 

ochrony środowiska jako całości oraz niewielkie korekty w zapisach dotyczących urządzenia 

odpylającego współpracującego z kotłem węglowym OR-32.  

Wprowadzone zmiany w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym nie zmieniają ustaleń 

dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. 

Zachowane są również standardy jakości środowiska. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem 

Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach. 

Opłata skarbowa w wys. 1005,5 zł.  
uiszczona w dniu 11.12.2007r. 
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  
Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

              Dariusz Surma  

        DYREKTOR DEPARTAMENTU 

         ROLNICTWA I ŚRODOWISKA 

Otrzymują:   
1. Carbon Black Polska Sp. z o.o. 
     ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło  
2. RŚ.VI. 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 
 


