
 

                 
RŚ.VI.DW.7660/48-6/08        Rzeszów, 2009-02-20 
 

 
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 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 14 

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 UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o.o., 37-450 

Stalowa Wola, ul. Ignacego Mościckiego 2 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie 

zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 października 2007r. znak: ŚR.IV-

6618-22/1/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  

18 lipca 2008r. znak: RŚ.VI.7660-48/2/08 udzielającej Spółce pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wtórnego przetopu i odlewania 

aluminium 

o r z e k a m 

Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 października 

2007r. znak: ŚR.IV-6618-22/1/07 zmienioną decyzją Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2008r. znak: RŚ.VI.7660-48/2/08 udzielającą 

UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o.o., REGON 830483450, 37-450 Stalowa 

Wola, ul. Ignacego Mościckiego 2 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do wtórnego przetopu i odlewania aluminium z grupy AlSiMg, o zdolności 

produkcyjnej 60 Mg/dobę w następujący sposób: 
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I.1. Tabela 12 otrzymuje brzmienie: 

Tabela 12 

Lp. Emitor Częstość pomiarów Oznaczane 
zanieczyszczenia 

1. E1 Co najmniej co 6 miesięcy 
Dwutlenek siarki  

Tlenek azotu 
Tlenek węgla 
Pył ogółem 

Co najmniej raz w roku 
Chlorowodór  
Fluorowodór 

2. E2 Co najmniej co 6 miesięcy 
Dwutlenek siarki  

Tlenek azotu 
Tlenek węgla 
Pył ogółem 

Co najmniej raz w roku 
Chlorowodór  
Fluorowodór 

3. E3 Co najmniej co 6 miesięcy 
Dwutlenek siarki  

Tlenek azotu 
Tlenek węgla 
Pył ogółem 

Co najmniej raz w roku 
Chlorowodór  
Fluorowodór 

4. E4 Co najmniej co 6 miesięcy 
Dwutlenek siarki  

Tlenek azotu 
Tlenek węgla 
Pył ogółem 

Co najmniej raz w roku 
Chlorowodór  
Fluorowodór 

5. E5 albo E6 Co najmniej co 6 miesięcy 
Dwutlenek siarki  

Tlenek azotu 
Tlenek węgla 
Pył ogółem 

6. E8 Co najmniej co 6 miesięcy Pył ogółem 

 

I.2. Punkt IX.1 otrzymuje brzmienie 

IX.1. Należy przeprowadzać pomiary emisji z pieców topialnych z częstotliwością co 

najmniej raz na 6 miesięcy. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
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Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia 13 listopada 2008r. wraz z aneksami z dnia 10 grudnia 2008r. 

i 23 stycznia 2009r. UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o.o., 37-450 Stalowa 

Wola, ul. Ignacego Mościckiego 2 zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 października 2007r., znak: ŚR.IV-6618-22/1/07 

zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2008r. 

znak: RŚ.VI.7660-48/2/08 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji do wtórnego przetopu i odlewania aluminium z grupy AlSiMg, 

o zdolności produkcyjnej 60 Mg/dobę. 

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu 

A pod numerem 2009/A/0006 

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

pkt. 14 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.  

Złożony wniosek dotyczył zmniejszenia zakresu i częstości prowadzenia 

pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Wobec faktu, że wnioskowane zmiany 

nie wpływają istotnie na zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko 

uznałem, że nie mieszczą się one w definicji istotnej zmiany zgodnie z art. 3 pkt 7 

ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Częstość pomiarów emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i pyłu 

ogółem do powietrza pieców topialnych w emitorach E1, E2, E3, E4 została 

zmniejszona z „co najmniej raz na kwartał” na „co najmniej raz na pół roku”. 

Natomiast w związku z tym, że utrzymuje się zmienna emisja chlorowodoru  

i fluorowodoru z ww. źródeł i konieczne jest ich dalsze monitorowanie nie uznano 

natomiast żądania wniosku w sprawie zaprzestania pomiarów okresowych, 

zmniejszono jedynie ich częstość na jeden raz w roku. W emitorach E5 i E6, gdzie 

źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są piece hartownicze pomiary 
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substancji dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i pyłu ogółem zostały 

zmniejszone z  „co najmniej raz na kwartał” na „co najmniej raz na pół roku”. Ze 

względu na niskie wartości emisji chlorowodoru i fluorowodoru  odstąpiono od 

nałożonego obowiązku wykonywania pomiarów okresowych emisji tych związków. 

Emisja gazów i pyłów z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń 

wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r.poz.12). 

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie spełnienia 

wymagań BAT ustalono, że nie powodują istotnych zmian w sposobie 

funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko jak również nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów 

wynikających z najlepszych dostępnych technik określonych w dokumentach 

referencyjnych.  

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. 1005,50 zł.  
uiszczona w dniu 03.12.2008r. 
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. UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o.o.,  

        37-450 Stalowa Wola, ul. Ignacego Mościckiego 2 
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 


