
 
WOJEWODA PODKARPACKI           Rzeszów, 2007-07-09 
   ul. Grunwaldzka 15, skr. poczt. 297 
      35-959 Rzeszów 
 
    ŚR.IV-6618-16/7/07 

 
 

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. 184, art. 188 oraz art.183 w związku z art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 ze zm.), 
- § 2 ust. 1 pkt 1b 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.), 

- pkt. 4 ppkt. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.  
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1055), 

 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2007r. (data wpływu 28.05.2007r.) Carbon Black 
Polska Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. 3-go maja 83, w sprawie zmiany pozwolenia 
zintegrowanego Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.08.2006r., znak: ŚR.IV-6618-26/05 
zmienionego decyzją z dnia 09.03.2007r. znak: ŚR.IV-6618-16/1/07 na prowadzenie 
instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych 
produktów i półproduktów chemii nieorganicznej wraz z uzupełnieniem z dnia 06.06.2007r. 
 

o r z e k a m 
 
I. Zmieniam za zgodą stron własną decyzję z dnia 17.08.2006r., znak: ŚR.IV-6618-26/05 
zmienionego decyzją z dnia 09.03.2007r. znak: ŚR.IV-6618-16/1/07 udzielającą Carbon 
Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. 3-go maja 83 pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych 
podstawowych produktów i półproduktów chemii nieorganicznej zlokalizowanej na terenie 
Spółki w następujący sposób: 
 
I.1. Punkt IV.4.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie: 
„ 4.2. Pobór wody dla potrzeb technologicznych instalacji będzie następował od dostawcy  
zewnętrznego w ilości: 
woda dekarbonizowana Qśrd = 800 m3/d 
woda surowa    Qśrd = 500 m3/d 
woda chłodnicza-obiegowa    Qśrd = 1700 m3/d”. 
 
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
Wnioskiem z dnia 17.05.2007r. (data wpływu 28.05.2007r.) Carbon Black Polska  

Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. 3-go maja 83, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.08.2006r., znak: ŚR.IV-6618-26/05 zmienionego 
decyzją z dnia 09.03.2007r. znak: ŚR.IV-6618-16/1/07 na prowadzenie instalacji do 
wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych produktów  
i półproduktów chemii nieorganicznej wraz z uzupełnieniem z dnia 06.06.2007r. 

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 2007/A/0211. 

Po wstępnej analizie wniosku stwierdziłem, że zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1b 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
instalacja objęta pozwoleniem zlokalizowana jest na terenie Spółki. Stąd na podstawie  
art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska ustaliłem swoją właściwość do zmiany 
przedmiotowego pozwolenia.  

Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle zawnioskowała o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego w zakresie ilości pobieranej wody dekarbonizowanej, surowej i chłodniczo-
obiegowej. We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w sposób teoretyczny 
oszacowano zużycie wody przy nominalnym obciążeniu instalacji. Po zwiększeniu produkcji 
sadzy rzeczywista ilość zużycia wody jest większa niż zakładano. Ponadto zmniejszyła się 
ilość odbieranej pary przez odbiorców, co powoduje konieczność ciągłej eksploatacji turbiny, 
a co za tym idzie zwiększonego zużycia wody. Wzrost zużycia wody nie spowoduje zmiany 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków  

Powyższe zmiany nie będą powodować wzrostu emisji substancji zanieczyszczających 
do powietrza z instalacji, zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów i powstających ścieków 
oraz zmiany innych elementów instalacji związanych z ustalaniem spełniania najlepszej 
dostępnej techniki w związku z tym uznałem, że nie jest to istotna zmiana pozwolenia. 

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. 
Pouczenie: 
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 
           (-) 
 Andrzej Kulig 
  DYREKTOR 

    WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
 
Otrzymują: 

1. Carbon Black Polska Sp. z o.o. 
       ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasło 

Do wiadomości: 
1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 
2. WIOŚ Rzeszów 
3. ŚR-IV a/a 

Opłata skarbowa w wys. 1005,5 zł. 
uiszczona w dniu 01.06.2007r. 
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  
Urzędu Miasta Rzeszowa. 
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