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DECYZJA

Działając na podstawie:
- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
-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 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 9 i 13c
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2011r., znak: HGI/18663/2011
(data wpływu 14 listopada 2011r.) Huty Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego1
w Stalowej Woli w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2007r. znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 (ze zmianami), którą udzielono
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej
i walcowni blach
orzekam
I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2007r. znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 (ze zmianami), którą udzielono
pozwolenia zintegrowanego dla HSW - Huta Stali Jakościowych S.A.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON 180176009 na prowadzenie
instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach w Stalowej Woli
w następującym zakresie:
I.1. Użyta w każdym miejscu decyzji nazwa prowadzącego instalację HSW- Huta
Stali Jakościowych S.A. otrzymuje brzmienie: „Huta Stali Jakościowych S.A.”
I.2. Użyte w każdym miejscu decyzji dane rejestrowe podmiotu: REGON 180176009,
NIP 865-24-50-130 otrzymują brzmienie: „REGON 012859760, NIP 118-12-34-296”
I.3. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
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UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 listopada 2011r., znak: HGI/18663/2011 (data wpływu
14 listopada 2011r.) Huta Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej
Woli REGON 012859760 wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2007r. znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 (ze zmianami), którą udzielono
pozwolenia zintegrowanego dla HSW - Huta Stali Jakościowych S.A.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON 180176009 na prowadzenie
instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach. Pismem z dnia 21 listopada
2011r., znak: OS-I.7222.46.4.2011.DW wezwano Spółkę o uzupełnienia formalne
wniosku, które zostały złożone przy piśmie z dnia 29 listopada 2011r. (data wpływu
6 grudnia 2012r.)
Informacja o przedłożonym w tej sprawie wniosku znajduje się
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie pod numerem 842/2011.
Funkcjonująca w Spółce instalacja do pierwotnego lub wtórnego wytopu
surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności
produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę oraz do obróbki metali żelaznych
poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej
na godzinę została zakwalifikowana zgodnie z pkt. 2 ppkt 2 i 3a załącznika do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów
instalacji
mogących
powodować
znaczne
zanieczyszczenie
elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Przedmiotowa instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 9 i 13 c
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym,
zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska
właściwym w sprawie jest marszałek województwa.
W dniu 28 października 2011r. nastąpiło połączenie przez przejęcie w trybie
art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych: Złomrex S.A. (spółka przejmująca)
oraz HSW - Huta Stali Jakościowych S.A. i SteelCo Sp. z o.o. w upadłości (spółki
przejmowane). Złomrex S.A. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON
012859760, NIP 118-12-34-296 jako spółka przejmująca zgodnie z art.494 § 1
wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych,
przy czym nastąpiła zmiana nazwy spółki na „Huta Stali Jakościowych S.A.”
W związku z czym wnioskiem z dnia 10 listopada 2011r., znak:
HGI/18663/2011 Huta Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli
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REGON 012859760 wystąpiła o zmianę nazwy i danych rejestrowych w decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007r. znak: ŚR.IV-6618-47/1/06
(ze zmianami), którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla HSW - Huta Stali
Jakościowych S.A. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON 180176009
na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawą
Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę 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 daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w 2-ch egzemplarzach.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa w wys. 10,00 PLN
uiszczona w dniu 29.11.2011r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:
1. Huta Stali Jakościowych S.A.,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
2. OS -.I -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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