
 
WOJEWODA PODKARPACKI              Rzeszów, 2007-12-17 

     ul. Grunwaldzka 15 

      35-959 Rzeszów 

        skr.poczt.297 

 

               ŚR.IV-6618-9/13/07 

 

 

DECYZJA 
 

Działając na podstawie: 

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

   (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 2 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, poz. 2573 z późn. zm.); 

 

po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Rzeszów S.A. w Rzeszowie, z dnia 21.11.2007 r.,  

znak: EC/NS/280-7/592/07 (uzupełnionego w dniu 27.11.2007 r. o opłatę skarbową)  

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-

6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kotłów 

węglowych 

 

o r z e k a m 

 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-

6618-13/05 udzielającą Elektrociepłowni Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8,  

35-959 Rzeszów, Regon 690284508 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

kotłów węglowych w następujący sposób: 

 

I.1. W podpunkcie III.4.  Warunki wprowadzania energii w postaci hałasu w miejsce  

w Tabeli 14 wprowadzam tabelę o treści: 
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Tabela Nr 14 

Lp 

 

Źródło emisji hałasu 

 

Poziom mocy 

akustycznej 

źródła 

[dB(A)] 

Maksymalny czas pracy  

w ciągu doby 

dzień 

[h] 

noc 

[h] 

1 2 3 5 6 

1 Wentylatory spalin kotła WP-120  88 16 8 

2 Wentylatory spalin kotłów WR-25 85 16 8 

3 Ładowarko-zwałowarka 100 16 8 

4 Spycharka gąsienicowa 102 16 8 

5 Koparka gąsienicowa 98 16 8 

6 Koparko-ładowarka 96 16 8 

7 Ładowarka kołowa 102 16 0 

 

I.2. W podpunkcie VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym 

pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji uchylam podpunkt VI.5 . określający 

monitoring wielkości opadu pyłu. 

I.3. W podpunkcie VI.6. zatytułowanym Monitoring poboru wody w miejsce podpunktu 

VI.6.1. wprowadzam zapis o treści: 

VI.6.1. Pobór wody do celów przemysłowych jest opomiarowany licznikami 

zlokalizowanymi jak na załączniku nr 1:  

- wodomierz W1 na rurociągu wody zmiękczonej i zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie 

w obiegu wody chłodzącej), 

- wodomierz W1.2 na rurociągu wody zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie w obiegu 

wody chłodzącej na tzw. chłodzenie bezpośrednie). Układ wykorzystywany w przypadku 

prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych basenu wody chłodzącej. 

I.4. W podpunkcie VII. zatytułowanym Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia 

aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych w miejsce  

dotychczasowego zapisu wprowadzam zapis o treści: 

W przypadku awarii aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów 

technologicznych takich jak: przepływ wody przez kocioł, temperatura wody przed i za 

kotłem oraz ciśnienie wody kierowanej do kotła – następowało będzie wyłączenie kotła  

z ruchu w wyniku zadziałania blokad technologicznych. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
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Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2007 r., znak: EC/NS/280-7/592/07, uzupełnionym  

o opłatę skarbową w dniu 27 listopada 2007 r. Spółka Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 

wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r.,  

znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej pozwolenia integrowanego na prowadzenie instalacji 

kotłów węglowych.  

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  

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

numerem 2007/A/0342.  

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

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

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 o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym, zgodnie  

z art. 183 w związku z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do 

wydania pozwolenia jest Wojewoda Podkarpacki.  

Wobec faktu, że wnioskowane zmiany mają na celu jedynie uporządkowanie 

obowiązujących warunków pozwolenia zintegrowanego i nie wpływają istotnie na 

zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko uznałem, że mieszczą się one w definicji 

nieistotnej zmiany zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie w wnioskiem Spółki w punkcie III.4. pozwolenia zintegrowanego 

dotyczącym warunków wprowadzania energii w postaci hałasu, w Tabeli 14 wprowadziłem 

korektę zapisu  maksymalnego czasu pracy w ciągu doby.  

Uchylenie punktu VI.5. dotyczącego monitoringu opadu prowadzonego w rejonie  

Miejsca Gromadzenia Odpadów Paleniskowych (MGOP) z EC Rzeszów wiąże się 

długoletnimi badaniami potwierdzającymi niewielki poziom opadu pyłu w tym rejonie, 

niewiele odbiegający od tła, ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych 

w wyniku uruchomienia Bloku Parowo Gazowego oraz systematycznym 

zagospodarowywaniem wyważanych i zgromadzonych w MGOP odpadów poprzez ich 

wykorzystywane jako dodatku do produkcji elementów budowlanych. 
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Ponadto w pozwoleniu zintegrowanym wprowadziłem zmianę w treści podpunktu 

VI.6.1. mającą na celu uszczegółowienie sposobu prowadzenia monitoringu poboru wody.  

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń 

dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. 

Zachowane są również standardy jakości środowiska. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem 

Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy 

składać w dwóch egzemplarzach. 

 

 

 

Opłata skarbowa w wys. 1005,5 zł.  

uiszczona w dniu 27.11.2007r. 

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  

Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

(-) 

Andrzej Kulig 

DYREKTOR 

WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
 

Otrzymują: 

1. Elektrociepłownia S.A. 

 ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów. 

2. 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. Marszałek Województwa Podkarpackiego,  

ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszów 

 


