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Rzeszów, 2010-05-04

DECYZJA

Działając na podstawie:
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

postępowania

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 15
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 KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.,
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, REGON 180333957 z dnia 5 marca 2010r.,
znak: NJP/23/2010 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2007r., znak ŚR.IV-6618/17/3/07, zmienionej decyzją Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/24-5/08
udzielającej Fabryce Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. REGON 690026663
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji walcówki
i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali
z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności
wanien procesowych powyżej 30 m3 (prawa i obowiązki ustalone ww. decyzji zostały
przeniesione na wnioskodawcę decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 8 sierpnia 2008r., znak: RŚ.VI.0724/10-1/08),

orzekam
I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2007r., znak ŚR.IV-6618/17/3/07, zmienioną decyzją Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/24-5/08
udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji
walcówki i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali
z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności
wanien procesowych powyżej 30 m3 w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41
w następujący sposób:
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 48 (17) 850 17 80, 48 (17) 850 17 82, fax 48 (17) 860 67 02, www.podkarpackie.pl, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl

I.1. Punkt I.2.8 litera c otrzymuje brzmienie:
I.2.8. „c) Oczyszczanie wszystkich ścieków przemysłowych odbywać się będzie
w zakładowej mechaniczno – chemicznej oczyszczalni ścieków o maksymalnej
przepustowości 600 m3/d w oparciu o procesy: wyrównania składu ścieków,
flokulacji, neutralizacji przy użyciu mleka wapiennego, sedymentacji, odwodnienia
osadu poneutralizacyjnego na ciśnieniowej prasie filtracyjnej. Osady z prasy o kodzie
19 08 14 magazynowane będą w szczelnym kontenerze i okresowo odbierane przez
wyspecjalizowana firmę posiadającą stosowane zezwolenia. Oczyszczone ścieki
będą kierowane do odbiornika (rzeka Wisłok).”

I.2. Wiersz oznaczony Lp. 12 w tabeli 13 otrzymuje brzmienie:
„„Tabela 13
Lp.

Kod
odpadu

Nazwa Odpadu

Sposób i miejsce
magazynowania

12.

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13

Luźna pryzma w szczelnej
skrzyni ładunkowej
w zadaszonym miejscu.

I.3. Wiersz oznaczony Lp. 12 w tabeli 15 otrzymuje brzmienie:
„Tabela 15
Lp.
12.

Kod
odpadu
19 08 14

Rodzaj odpadu
innego niż niebezpieczny
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż wymienione
w 19 08 13

Sposób
gospodarowania
R 14

I.4. Punkt I.6.6 litera c otrzymuje brzmienie:
I.6.6. „c) Pomiary jakości ścieków prowadzone będą we wskaźnikach określonych
w punkcie I.3.4.1 decyzji – co najmniej raz na 2 miesiące na wylocie kolektora do
rzeki Wisłok w km 36+575. W przypadku, gdy pomiar wartości stężeń
zanieczyszczeń w ściekach określonych w pkt. I.3.4.1 takich jak: fluorki, bar, fosfor
ogólny, azot ogólny, azot azotynowy, wykonywany co najmniej raz na 2 miesiące,
w trzech kolejnych pomiarach będzie osiągał wartości poniżej granicy oznaczalności
dla danego wskaźnika, dopuszcza się odstąpienie od wykonywania analiz jakości
ścieków w tym wskaźniku po wcześniejszej akceptacji organu właściwego do
wydania pozwolenia.”
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 5 marca 2010 r., znak: NJP/23/2010 KOELNER Łańcucka
Fabryka Śrub Sp. z o. o., ul. Podzwierzyniec 41, 37 -100 Łańcut REGON 180333957
zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2007r., znak ŚR.IV-6618/17/3/07, zmienionej decyzją Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/24-5/08
udzielającej Fabryce Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. REGON 690026663
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji walcówki
i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali
z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności
wanien procesowych powyżej 30 m3 (prawa i obowiązki ustalone ww. decyzji zostały
przeniesione na wnioskodawcę decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 8 sierpnia 2008r., znak: RŚ.VI.0724/10-1/08)
Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu
A, pod numerem 2010/A/0050.
Na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska z związku
z § 2 ust.1 pkt 15 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 uznano, 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 jest zmiana sposobu postępowania z odpadami
o kodzie: 19 08 14 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13. Z dniem 31 grudnia 2009r.
wygasła decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 2007r. znak:
ŚR.IV-6618/17/2/07 udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o całkowitej pojemności
110 000 ton i zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę zlokalizowanego
w miejscowości Rakszawa – Rąbane. Na składowisku tym składowane były osady
poneutralizacyjne powstające w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych
w zakładowej oczyszczalni. Obecnie odpady będą przekazywane odbiorcy
posiadającemu stosowne zezwolenia, celem zagospodarowania.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany w punktach I.2.8 i I.5.5
decyzji.
Wprowadzono również zmiany w punkcie I.6.6. decyzji celem sprostowania
oczywistej omyłki w oznaczeniach oraz uszczegółowienia zapisów decyzji .
Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie
stosowania technologii, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań wynikających
z najlepszych dostępnych technik ustaliłem, że ww. zmiany nie powodują istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodują zwiększenia
negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących
spełnienia wymogów określonych w dokumentach referencyjnych.
Zachowane są również standardy jakości środowiska.
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W związku z powyższym 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 dnia
otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł.
uiszczona w dniu 9.03.2010 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. KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.
ul. Podzwierzyniec 41 , 37-100 Łańcut
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
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