
 
               
     RŚ.VI-7660-11/1/08        Rzeszów, 2008-03-19 

 
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 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 Elektrowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13,  

37-464 Stalowa Wola z dnia 19.12.2007 r., znak: KS/69/12925/07 w sprawie zmiany decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-06-30 znak ŚR.IV-6618/23/05 udzielającej Spółce 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw  

o mocy nominalnej powyżej  50 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

o r z e k a m 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-06-30 znak 

ŚR.IV-6618/23/05 udzielającej Elektrowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13,  

37-464 Stalowa Wola pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MW t wraz  

z urządzeniami pomocniczymi w następujący sposób: 

I.1. W podpunkcie II.3.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów innych niż   

        niebezpieczne, w Tabeli 14 wprowadzam zmiany: 

 

        a) dotychczasowe zapisy w wierszach o Lp. 7 i 9 otrzymują brzmienie: 

L.p. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny wg 
katalogu odpadów – rozporządzenia MŚ 

Ilość 
odpadu 
Mg/rok 

Źródło powstawania 
odpadu 

7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,5 Opakowania odzieży 
ochronnej, obuwia 
roboczego 

 

 
 
 



9 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13  

100 Demontaż, remont 
oraz likwidacja 
zużytych urządzeń 

        b) dodaję wiersz o Lp. 29 o treści: 

L.p. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny wg 
katalogu odpadów – rozporządzenia MŚ 

Ilość 
odpadu 
Mg/rok 

Źródło powstawania 
odpadu 

29 20 01 01 Papier i tektura  100 Praca biurowa, 
obsługa urządzeń 
rejestrujących 

 

I.2. W podpunkcie II.3.2. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,  

        w Tabeli 15 dodaję wiersze o Lp. 8, 9, 10 o treści: 

L.p. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu niebezpiecznego wg katalogu 
odpadów – rozporządzenia MŚ 

Ilość 
odpadu 
Mg/rok 

Źródło powstawania 
odpadu 

8 16 05 06
* 

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. 
odczynniki chemiczne) zawierające substancje 
niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów 
laboratoryjnych i analitycznych 

0,3 Laboratorium analiz 
chemicznych 

9 16 05 07
*
 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 
odczynniki chemiczne) 

0,3 Laboratorium analiz 
chemicznych 

10 16 05 08
*
 Zużyte organiczne chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 
odczynniki chemiczne)  

0,3 Laboratorium analiz 
chemicznych 

 

I.3. W podpunkcie IV.3.1.1. Sposób gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi  

niż  niebezpieczne, w Tabeli 27 dodaje się wiersz o Lp.29 o treści: 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny 
wg katalogu odpadów - rozporządzenia MŚ 

Sposoby i miejsca  
magazynowania odpadów 

29 20 01 01 Papier i tektura  R1, R14 

I.4. W podpunkcie IV.3.1.2. Sposób gospodarowania wytwarzanymi odpadami   

niebezpiecznymi, w Tabeli 28 wprowadzam zmiany: 

a) dotychczasowy zapis w wierszu  wiersz o Lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu niebezpiecznego wg katalogu odpadów - 

rozporządzenia MŚ 

Sposób 
gospodarowania 

odpadami 

5 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  

R14, D9
 



b) dodaję wiersze o Lp. 8, 9, 10 o treści: 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu niebezpiecznego wg katalogu odpadów - 

rozporządzenia MŚ 

Sposób 
gospodarowania 

odpadami 

8 
16 05 06* 

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

D9, D10 

9 
16 05 07* 

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

D9, D10 

10 
16 05 08* 

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

D9, D10 

I.5. W podpunkcie IV.3.2.1. Magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne,  

w Tabeli 29 dodaję wiersz o Lp.29 o treści: 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny wg 
katalogu odpadów- rozporządzenia MŚ 

Sposoby i miejsca magazynowania 
odpadów 

29 

20 01 01 Papier i tektura  

Wydzielony boks w Magazynie 
Odpadów (murowany, zamykany, 
opisany budynek, zaznaczony na 
schemacie załączonym do pozwolenia 
zintegrowanego). 

I.6. W podpunkcie IV.3.2.2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych, w Tabeli 30 

dodaję wiersze o Lp. 8,9,10 o treści: 

Lp. Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu niebezpiecznego wg 
katalogu odpadów - rozporządzenia MŚ 

Sposoby i miejsca  
magazynowania odpadów 

8 

16 05 06* 

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. 
odczynniki chemiczne) zawierające 
substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 
analitycznych 

W opisanych/oryginalnych opakowaniach 
wkładane do plastikowych, szczelnych 
pojemników, umieszczanych na 
wydzielonych, oznakowanych regałach 
Magazynu Odczynników Chemicznych  
w Magazynie Głównym Elektrowni. 

9 

16 05 07* 
Zużyte nieorganiczne chemikalia 
zawierające substancje niebezpieczne (np. 
przeterminowane odczynniki chemiczne) 

W opisanych/oryginalnych opakowaniach 
wkładane do plastikowych, szczelnych 
pojemników, umieszczanych na 
wydzielonych, oznakowanych regałach 
Magazynu Odczynników Chemicznych  
w Magazynie Głównym Elektrowni. 

10 

16 05 08* 
Zużyte organiczne chemikalia zawierające 
substancje niebezpieczne (np. 
przeterminowane odczynniki chemiczne) 

W opisanych/oryginalnych opako-waniach 
wkładane do plastikowych, szczelnych 
pojemników, umieszczanych na 
wydzielonych, oznakowanych regałach 
Magazynu Odczynników Chemicznych  
w Magazynie Głównym Elektrowni. 

 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 



Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia 2007-12-19 znak KS/69/12925/07, przekazanym przez Wojewodę 

Podkarpackiego protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 08.01.2008 r., Elektrownia 

Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-464 Stalowa Wola zwróciła się z wnioskiem  

o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2006-06-30 znak ŚR.IV-6618/23/05 

udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego 

spalania paliw o mocy nominalnej powyżej  50 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

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

OŚ-8/08/A.  

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

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja, która na podstawie § 2 ust.1 pkt. 3 

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 wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.  

Wobec faktu, że wnioskowane zmiany mają na celu jedynie uporządkowanie 

obowiązujących warunków pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej gospodarowania 

odpadami i nie wpływają istotnie 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. 

Zakres rozszerzenia decyzji dotyczy rodzajów, ilości oraz sposobów gospodarowania, 

niektórych odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności, ujętych  

w obowiązującym dotychczas pozwoleniu zintegrowanym takich jak: zmieszane odpady 

opakowaniowe – kod 15 01 06, zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09  

do 16 02 13 – kod 16 02 14, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – kod 16 02 13*, oraz rodzajów, ilości oraz  sposobów 

gospodarowania odpadów nowych takich jak: papier i tektura – kod 20 01 01, chemikalia 

laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – kod 16 05   

06*, zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne  

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - 16 05 07*, zużyte organiczne chemikalia 



zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)  

– kod 16 05 08*.  

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego 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 19.12.2007r. 
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. Elektrownia Stalowa Wola S.A. 

ul. Energetyków 13, 37-464 Stalowa Wola  
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 

 


