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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. 2a 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 3 

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 PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8, 

35-959 Rzeszów, z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008  

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak 

ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MWt 

o r z e k a m 

I.Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 

2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., 

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, REGON 690284508 pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw  

o nominalnej mocy 474 MWt w następujący sposób: 

 

I.1. Punkt  I.1.4 otrzymuje brzmienie: 

„ I.1.4. Miejsce magazynowania żużla i mieszanki popiołowo żużlowej z kotłów  

WR-25 o powierzchni 1600 m2, z którego wody opadowe wraz ze ściekami z procesu 
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odżużlania i odpopielania na mokro poprzez osadnik zlokalizowany na placu 

magazynowym będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji przemysłowej skąd po 

oczyszczeniu w sedymentacyjno- flotacyjnym oddzielaczu błota, olejów i benzyn 

TOS-10 przeznaczane będą do uzupełnienia wody pracującej w obiegu zamkniętym.” 

 

I.2. Punkt  III.3.1.2 otrzymuje brzmienie: 

„III.3.1.2. Utwardzony plac odpadów paleniskowych o powierzchni 1600 m2 

oznaczony na załączniku symbolem II, zlokalizowany w rejonie wentylatorów spalin  

i skośnego mostu odprowadzania odpadów paleniskowych z kotłów  WR-25. 

Pojemność miejsca magazynowania wynosi ok.5 800 m3 tj, 6 000 Mg.” 

 

I.3. Wiersz o Lp. 3 w tabeli Nr 11 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Rodzaj odpadu Kod Miejsce i sposób magazynowania 

3. Mieszanka popiołowo 
żużlowa 

10 01 80 Odpady w postaci pulpy będą  
transportowane do miejsca 
magazynowane we wschodniej części 
zakładu – oznaczone symbolem I. 
Odpady w postaci mieszaniny żużla i 
popiołu z kotłów WR-25 magazynowane 
będą na utwardzonym placu odpadów 
paleniskowych - miejsce oznaczone 
symbolem II. 

 

I.4. Wiersz o Lp. 1 w tabeli Nr18 otrzymuje  

Tabela Nr 18 

Lp. Rodzaj paliwa/energii/ 
medium  

Jednostka Wskaźnik zużycia na 
jednostkę wyprodukowanej 
energii cieplnej ( na 1 GJ) 

1. Żużel (kod odpadu 10 01 01) Mg 0,012 

 

I.5. Punkt VI.8.1 otrzymuje brzmienie: 

„VI.8.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej 

pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej prowadzone będą 

w punktach pomiarowych, przedstawionych na załączniku graficznym nr 2 do 

przedmiotowej decyzji:  
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- punkt nr H1 zlokalizowany około 200 m od północnej granicy 

ELEKTROCIEPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – 

Trzebownisko 225 B,  

- punkt nr H2 zlokalizowany około 50 m od wschodniej granicy 

ELEKTROCIEPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – Rzeszów 

ul. Załęska 75.”  

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 
Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008 PGE 

Elektrociepłownia Rzeszów S.A., 35-959 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 zwróciła się  

z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r. 

znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia  

17 grudnia znak:ŚR.IV-6618-9/13/07 udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego 

na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy  

474 MWt  

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu 

A, pod numerem  2008/A/0078.  

Na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska z związku  

z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdziłem, że organem 

właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek.  

Analizując przedstawioną dokumentację uznałem, ze wnioskowane zmiany nie będą 

powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko  

i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. 

Przedmiotem wniosku są zmiany punktów I.1.4, II.3.1.2, III.3.2.2 dotyczące 

wprowadzenia dodatkowego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych  

o kodzie 10 01 80 pochodzących z kotłów WR-25. Nowym miejscem magazynowania 

mokrej mieszanki popiołowo (10%) - żużlowej (90%) będzie utwardzony plac 
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wyposażony w osadnik, dotychczasowo służący magazynowania żużla. 

Wprowadzona zmiana pozwoli na zaoszczędzenie wody i energii elektrycznej 

wykorzystywanych do hydrotransportu rurociągami na miejsce dotychczasowego ich 

magazynowania. Ilość wytworzonych odpadów pozostanie bez zmian. 

Zmianie ulegnie również punkt VI.3 decyzji. We wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego błędnie został wyliczony wskaźnik ilości wytwarzanych 

odpadów w postaci żużla przy wytworzeniu 1 GJ energii. 

W punkcie VI.8.1 w związku ze zmianami administracyjnymi zmianie uległ 

adres posesji punktu referencyjnego hałasu H2. 

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian 

w funkcjonowaniu  instalacji, wzrostu emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań 

dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości 

środowiska oraz, że wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienią 

ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych  

technik (BAT), o których mowa w art. .204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo 

ochrony 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. 1005,50 zł.  
uiszczona w dniu 24.09.2008 r. 
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  
Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

 

Andrzej Kulig 
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU 

    ROLNICTWA I ŚRODOWISKA 

 
 
Otrzymują:   
1. PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 
     ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów  
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 


