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RŚ.VI.EK.7660/39-15/10                   Rzeszów,  2010-10-11 

 

D E C Y Z J A 

 

Działając na podstawie: 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),                               

-  art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),  w związku z § 2 ust. 1 pkt. 11 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 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 FENIX  METALS Sp. z o.o., ul. Zakładowa 50,  

39-400 Tarnobrzeg, regon: 830462070, z dnia 22.09.2010r. znak: DW/999/10 (data 

wpływu: 27.09.2010r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego  

z dnia 27.04.2006r. znak: ŚR.IV-6618/20/05 udzielającej pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytopu cyny i ołowiu, zmienionej 

decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.09.2007r., znak: ŚR.IV-6618/20/05, 

oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 24.10.2008r. znak: 

RŚ.VI.7660/36-8/08, z dnia  31.03.2010r. znak RŚ.VI.EK.7660/22-15/09 i z  dnia 

03.08.2010r. znak: RŚ.VI.EK.7660/39-9/10; 
 

o r z e k a m 

 

I.  Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2006r. 

znak: ŚR.IV-6618/20/05 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do wytopu cyny i ołowiu, zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego  

z dnia 11.09.2007r., znak: ŚR.IV-6618/20/05, oraz decyzjami Marszałka 

Województwa Podkarpackiego z dnia 24.10.2008r. znak: RŚ.VI.7660/36-8/08; z dnia 

31.03.2010r. znak RŚ.VI.EK.7660/22-15/09 i z dnia 03.08.2010r. znak: 

RŚ.VI.EK.7660/39-9/10; w następujący sposób: 

 

W punkcie  IV.3.4 w Tabeli 12 dodaję wiersz o brzmieniu: 

 

11. 10 04 02 Zgary ołowiu z produkcji pierwotnej i wtórnej 2900 
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II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 22.09.2010r.  znak: DW/999/10 (data wpływu: 27.09.2010r.) 

Spółka Fenix Metals, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg zwróciła się  

z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2006r. znak: 

ŚR.IV-6618/20/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do wytopu cyny i ołowiu, zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego  

z dnia 11.09.2007r., znak: ŚR.IV-6618/20/05, oraz decyzjami Marszałka 

Województwa Podkarpackiego z dnia 24.10.2008r. znak: RŚ.VI.7660/36-8/08, z dnia 

31.03.2010r. znak RŚ.VI.EK.7660/22-15/09 i z dnia 03.08.2010r. znak: 

RŚ.VI.EK.7660/39-9/10. 

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/0220. 

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

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

11  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. 

Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest Marszałek 

Województwa Podkarpackiego. Fenix Metals Sp. z o.o. na instalacji do wytopu cyny 

i jej stopów oraz ołowiu jego stopów prowadzi proces odzysku na łączną ilość 

13 842 Mg odpadów rocznie. 

Przedmiotem wniosku jest zwiększenie limitu jednego z rodzajów odpadów, 

na które Spółka posiada pozwolenie w zakresie prowadzenia odzysku w instalacji do 

wytopu cyny i ołowiu. Opady, o których mowa to odpady o kodzie 10 04 02  

tj. zgary ołowiu z produkcji pierwotnej i wtórnej. Obowiązujące pozwolenie 

zintegrowane zezwala Spółce na odzysk tych odpadów w ilości 2 300 Mg rocznie. 

Dopuszczenie do odzysku 2 900 Mg rocznie spowoduje wzrost ilości ogółu 

odzyskiwanych przez Zakład opadów o 4,3 %. Odpady poddawane są procesowi 

kwalifikowanemu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 Ustawy o odpadach /Dz.U.07.39.251 

ze zm./ jako R4 czyli Recykling lub regeneracja metali i związków metali. Wzrost 

ilości odpadów o kodzie 10 04 02 odzyskiwanych w instalacji nie wpłynie również na 

zmianę sposobu ich magazynowania. Odpady tak jak dotychczas będą 

magazynowane w zamkniętej hali magazynowej H1, w specjalnych betonowych 

boksach. 

Po analizie wniosku uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowią 

istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. W związku z tym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.  



 
RŚ.VI.EK.7660/39-15/10                                                                                                                                         Strona 3 z 3 
 

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie 

zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych 

dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji 

przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

zmianie orzeczono jak w osnowie. 

 

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. 253,00 zł.  

uiszczona w dniu 22.09.2010 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. FENIX METALS  

Sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg  

2. RŚ.VI. a/a 

Do wiadomości: 

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 
 

 


