
 

WOJEWODA PODKARPACKI                                              Rzeszów, 2006-07-19 
 ul. Grunwaldzka 15 
 35-959 Rzeszów 
  skr. poczt. 297 

 ŚR.IV-6618-10/2/06 
D E C Y Z J A 

 
Działając na podstawie: 

- art. 104 i art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zmian.),  

po rozpatrzeniu wniosku ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie ul. Przemysłowa 2 w sprawie 

zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/3/05 

udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Oddziału Syntez  

o r z e k a m 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2006 r. 

znak: ŚR.IV-6618/3/05 udzielającą  ICN Polfa Rzeszów S.A. 35-959 Rzeszów,  ul. 

Przemysłowa 2 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Oddziału Syntez , w następujący 

sposób; 

 2. W punkcie II.3. w tabeli 4 odpady niebezpieczne   w lp. 2 w kolumnie piątej zmieniam 

zapis z 14 Mg/rok na 30 Mg/rok. 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają w mocy. 

U z a s a d n i e n i e  
 

Spółka Akcyjna ICN Polfa Rzeszów w Rzeszowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie 

zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia  2 stycznia 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/3/05 

udzielającej  ICN Polfa Rzeszów S.A. 35-959 Rzeszów,  ul. Przemysłowa 2 pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji Oddziału Syntez. Stosowna informacja o przedmiotowym 

wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

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

155/06. 

Na podstawie posiadanej dokumentacji ustalono: 

Eksploatacja Oddziału Syntez w Rzeszowie prowadzona jest na podstawie decyzji Wojewody 

Podkarpackiego z dnia  2 stycznia 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/3/05, udzielającej pozwolenia 



zintegrowanego dla w/w instalacji. Rozpatrując wniosek  uwzględniłem następujące 

okoliczności: 

-obecnie Spółka planuje rozpocząć na instalacji Oddziału Syntez prace badawczo – 

wdrożeniowe nowych substancji farmaceutycznych. 

W związku z rozpoczęciem wdrożeń nowych syntez nastąpi wzrost powstawania odpadu 

niebezpiecznego o kodzie 07 05 08* o 16 Mg/rok co stanowi 11,6% ogólnej ilości 

wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 

 Ponadto wprowadzono zmianę w II etapie syntezy Fumaranu Bisoprololu polegającą 

na wyłapywaniu fazy wodnej mogącej zawierać epichlorohydrynę z I rozdziału faz 

mieszaniny reakcyjnej,  co ma wpływ na zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków i 

wzrost ilości odpadów o kodzie : 07 05 08* – Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne. 

Tak powstały odpad będzie  przekazywany do unieszkodliwienia firmie specjalistycznej 

posiadającej wymagane prawem zezwolenie. Epichlorohydryna jako substancja toksyczna 

posiadająca właściwości kancerogenne została przez Spółkę potraktowana w sposób 

priorytetowy. Zmiana ta  zmniejszy oddziaływanie  instalacji na środowisko wodne.  

  Uznałem więc, iż zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zwiększenia ilości 

wytwarzanych odpadów „inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne o kodzie 07 05 08* 

nie będzie stanowić istotnej zmiany warunków funkcjonowania przedmiotowej instalacji w 

rozumieniu art.3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Za wprowadzeniem w decyzji wnioskowanych zgodnie z art. 155 zmian, przemawia słuszny 

interes strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie. 

P o u c z e n i e 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody 

Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się  

w dwóch egzemplarzach. 
          Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO                                            

Otrzymują:                                                                                                           (-) 
1. ICN Polfa Rzeszów S.A     mgr inż. Janusz Kurnik 
    35-959 Rzeszów , ul. Przemysłowa 2       Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
            ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
Do wiadomości: 
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów 

35-959 Rzeszów ul. Langiewicza 26 
2.    Marszałek Województwa Podkarpackiego 
       35-959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 1a 
3. Prezydent Miasta Rzeszowa 
4. Ministerstwo Środowiska , ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
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