
 
WOJEWODA PODKARPACKI              Rzeszów, 2005-11-21 
     35-959 Rzeszów, skr.poczt.297 

ul. Grunwaldzka 15 
 
          ŚR.IV-6618/18/05 
 
 

DECYZJA 
 

Działając na podstawie: 

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

   (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), 

- art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  

   62 z 2001 r. poz. 627 z późn. zmianami) w związku z § 2 ust.1 pkt 13 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 z 2004 r. poz. 2573 z późn. zmianami) 

 

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Metalurgicznego „WSK RZESZÓW” Sp. z o.o.  

w Rzeszowie z dnia 19.10.2005 r. znak:316/DM/05 w sprawie zmiany decyzji Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 28.07.2005 r. znak:ŚR.IV-6618/25/04/05 udzielającej Spółce 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Odlewni Żeliwa 

 

o r z e k a m 
 

I. zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2005 r.  

znak: ŚR.IV-6618/25/04/05 udzielającą Zakładowi Metalurgicznemu „WSK 

RZESZÓW” Sp. z o.o. w Rzeszowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji Odlewni Żeliwa w następujący sposób: 

1. w punkcie IV.3.1. decyzji, w tabeli nr 7: 

1.1. w wierszu 6 w miejsce zapisu: 
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5. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 09 07 

W sześciu zadaszonych silosach 
betonowych, do których odpad 
dostarczany będzie taśmociągami 
z krat wstrząsowych. Silosy 
zlokalizowane obok budynku 
odlewni. 

 

wprowadzam zapis: 

5. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 09 07 

W sześciu zadaszonych silosach 
betonowych, do których odpad 
dostarczany będzie taśmociągami 
z krat wstrząsowych oraz 
w czterech boksach utwar-
dzonych płytami drogowymi, 
obudowanymi do wysokości 
około dwóch metrów.  
Silosy zlokalizowane obok 
budynku odlewni. Do boksów 
odpad dowożony jest z w/w 
silosów samochodami. 

 

1.2.w wierszu 7 w miejsce zapisu: 

6. 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione 
w 10 09 11 (pyły z odpylania linii 
regeneracji mas formierskich i 
pyły spod piaskownic) 

W workach z tworzywa 
sztucznego PE,PP o poj. 1m3 
w pobliżu urządzeń odpylających 
w budynku odlewni. 

 

wprowadzam zapis: 

6. 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione 
w 10 09 11 (pyły z odpylania linii 
regeneracji mas formierskich i 
pyły spod piaskownic) 

W czterech boksach o podłożu 
utwardzonym płytami drogowy-
mi, obudowanymi do wysokości 
dwóch metrów. Do boksów 
odpad przewożony jest w wor-
kach z tworzywa sztucznego 
i mieszany z masami odwało-
wymi. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostawiam bez zmian. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 19 października 2005 r. znak: 316/DM/05 Zakład Metalurgiczny 

„WSK RZESZÓW” Sp. z o.o. w Rzeszowie wystąpił o zmianę decyzji Wojewody 
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Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2005 r. znak: ŚR.IV-6618/25/04/05 udzielającej Spółce 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Odlewni Żeliwa w zakresie 

uzupełnienia miejsc i sposobu magazynowania odpadów o kodach 10 09 08 i 10 09 12, 

określonych w punkcie IV.3.1. decyzji, o cztery boksy o podłożu utwardzonym płytami 

drogowymi, obudowane do wysokości dwóch metrów. 

Wniosek Zakładu został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  

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

numerem 372/05. 

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

W związku z prowadzoną na terenie instalacji Odlewni Żeliwa działalnością Zakład 

wytwarza odpady, wśród których około 90% stanowią odpadowe masy formierskie  

i rdzeniowe. Pozostałe 10% odpadów stanowią żużle i zgary z procesów wytapiania oraz pyły  

z urządzeń odpylających. 

Odpady te są gromadzone w sposób selektywny i magazynowane zarówno w silosach 

jak i w boksach utwardzonych płytami drogowymi, obudowanymi do wysokości około dwóch 

metrów. Miejsca i sposób magazynowania odpadów zabezpieczają środowisko przed ich 

ewentualnym ujemnym oddziaływaniem i są zgodne z obowiązującym prawem. 

Biorąc pod uwagę, że nie nastąpiła żadna zmiana funkcjonowania instalacji a w/w 

odpady magazynowane były w boksach również w chwili wydawania decyzji udzielającej 

pozwolenia zintegrowanego, uznałem, że wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany 

instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym nie było 

wymagane stosowanie procedury określonej w art. 215 Poś.  

W świetle powyższego uznano wniosek Zakładu i orzeczono jak w osnowie. 

 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem 

Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, po uiszczeniu 

opłaty skarbowej w kwocie 5,00 zł. Odwołanie należy składać w 2-ch egz. 

 

 
 Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

  
 mgr inż. Stanisław Homa 

 DYREKTOR WYDZIAŁU 
 ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
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Otrzymują: 
1. Zakład Metalurgiczny 

„WSK RZESZÓW” Sp. z o.o. 
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 

2. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
„PZL-Rzeszów” S.A. 
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu 
    Gospodarki Wodnej w Krakowie 
4. ŚR.IV 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 
3. Prezydent Miasta Rzeszowa 

Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
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