
 

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl 

 

OS-I.7222.49.1.2014.EK                                                       Rzeszów, 2014-05-20 

DECYZJA 

 

Działając na podstawie:  

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), 

 art.188, 192, 215 ust.2 art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w związku  

z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  

po rozpatrzeniu wniosku Spółki Plastbud z dnia 7 kwietnia 2014r. znak: GM/1/4/2014 

(data wpływu 11 kwietnia 2014r.), w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej  

z zastosowaniem procesów chemicznych, zlokalizowanej na działkach ozn. nr ewid. 

1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków; 

 orzekam 

zmieniam za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 

20 grudnia 2013r. znak: OS-I.7222.53.2.2013.EK udzielającą Plastbud Sp. z o.o. 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic ftalowych, 

żywic styrenowych, maleinianu di-2-etyloheksylu, sulfobursztynianu 2-etyloheksylu, 

pokostu lnianego oraz rafinacji oleju roślinnego w następujący sposób: 

I.1  Punkt I.3.1. otrzymuje brzmienie: 

„I.3.1. Produkcja żywic ftalowych (w ksylenie lub w benzynie) metodą azeotropową 

będzie możliwa do prowadzenia w autonomicznych liniach produkcyjnych RM1, 

RM2, T1, T2. Będzie prowadzona w reaktorze, do którego będą dozowane 

podstawowe surowce tj. olej roślinny, alkohole wielowodorotlenowe (alkoholiza). 

Dodawanie kolejno do reaktora kwasu (i/lub bezwodników kwasów ftalowych), 

katalizatorów oraz ksylenu, rozpocznie proces kondensacji. Faza gazowa 

przepuszczana będzie przez skraplacz gdzie nastąpi przemiana fazy gazowej  

w ciekłą i całość trafi do rozdzielacza faz. Po rozdzieleniu z wodą, ksylen zawracany 

będzie do reaktora, a woda stanowiąca odpad odebrana zostanie z układu.  
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Uzyskany produkt będzie wstępnie schładzany i rozcieńczany w rozpuszczalniku do 

żądanego stopnia rozcieńczania. W liniach złożonych z reaktora i mieszalnika (RM1, 

RM2, T2) będzie następować przepompowywanie żywicy do mieszalnika, przestrzeń 

gazowa mieszalnika i reaktora będzie spięta wahadłem gazowym.  

Gotowy produkt kierowany będzie do zbiornika magazynowego, zlokalizowanego na 

tacy produktów i półproduktów. 

W procesie rozcieńczenia żywicy w mieszalniku (lub w reaktorze) w benzynie lub 

w ksylenie wypychane gazy z tego aparatu technologicznego kierowane będą 

wahadłem gazowym do odpowiedniego zbiornika magazynowego rozpuszczalnika  

(z którego w tym czasie następuje pobór rozpuszczalnika do rozcieńczenia). 

Przestrzeń gazowa mieszalnika lub reaktora będzie spięta wahadłem gazowym ze 

zbiornikiem magazynowym żywicy, w momencie zrzutu gotowej żywicy do tego 

zbiornika. 

W procesie załadunku cysterny i kontenerów w miejsce żywic, które opuszczą 

zbiornik magazynowy będzie podawany azot, zaś powietrze wypchnięte przez żywicę 

z cysterny lub kontenera uwalniane będzie do atmosfery przez adsorber  

z węglem aktywnym.” 

I.2  Punkt I.3.2. otrzymuje brzmienie: 

„I.3.2. Produkcja żywic styrenowych będzie możliwa do prowadzenia  

w autonomicznych liniach produkcyjnych RM1, RM2, T1, T2. Będzie prowadzona  

w reaktorze, do którego w pierwszym etapie dozowana będzie żywica ftalowa.  

Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do reaktora dodawane kolejno będą styren  

z inicjatorem. Styren będzie dozowany w sposób liniowy tak aby jego stężenie nie 

przekroczyło 10% w roztworze. Kolejnym etapem procesu (po schłodzeniu 

zawartości reaktora) będzie dozowanie ksylenu, tak aby jego stężenie w roztworze 

żywicy osiągnęło wymaganą wartość.  

Gotowy produkt kierowany będzie do zbiornika magazynowego, zlokalizowanego  

na tacy produktów i półproduktów. 

W procesie rozcieńczenia żywicy w mieszalniku (lub w reaktorze) w benzynie lub 

w ksylenie wypychane gazy z tego aparatu technologicznego kierowane będą 

wahadłem gazowym do odpowiedniego zbiornika magazynowego rozpuszczalnika  

(z którego w tym czasie następuje pobór rozpuszczalnika do rozcieńczenia). 

Przestrzeń gazowa mieszalnika lub reaktora będzie spięta wahadłem gazowym ze 

zbiornikiem magazynowym żywicy, w momencie zrzutu gotowej żywicy do tego 

zbiornika. 

W procesie załadunku cysterny i kontenerów w miejsce żywic, które opuszczą 

zbiornik magazynowy będzie podawany azot, zaś powietrze wypchnięte przez żywicę 

z cysterny lub kontenera uwalniane będzie do atmosfery przez adsorber  

z węglem aktywnym.” 
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I.3 W punkcie II.1.1. określającym dopuszczalną ilość substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Tabela nr 3 otrzymuje 

brzmienie: 

Tabela nr 3 

Lp. Emitor Źródła emisji 
Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna wielkość emisji 

kg/h 
S1 

[mg/m
3
] 

S3 
[%] 

S5 
[%] 

proces produkcji żywic w benzynie r-r 70% 

1.  E1 
dozowanie surowców do 
reaktora 

LZO (ksylen) - 150 3 3 

2.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- 150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 50% 

3.  E1 
dozowanie surowców do 
reaktora 

LZO (ksylen) - 150 3 3 

4.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - 150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 80% 

5.  
E1 dozowanie surowców do 

reaktora 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

6.  
E1 zrzut żywicy do 

mieszalnika 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

proces produkcji żywicy styrenowanej 

7.  E1 
dozowanie surowców do 
reaktora 

LZO (ksylen) 
- 

150 3 3 

8.  E1 
dozowanie styrenu do 
reaktora 

LZO (ksylen, styren) 
- 

150 3 3 

9.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) 
- 

150 3 3 

produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksylu 

10.  E5 
synteza sulfobursztynianu  
2-etyloheksylu 

dwutlenek siarki 0,112 - - - 

dozowanie surowców sypkich do instalacji 

11.  E4 zasyp surowców sypkich 

pył ogółem 0,0034 - - - 

pył zawieszony PM10 0,0034 - - - 

pył zawieszony PM2,5 0,0034 - - - 

Magazyn surowców do produkcji żywic ftalowych 

12.  
E2a zbiornik magazynowy 

benzyny 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- - 
3 3 

13.  
E2a zbiornik magazynowy 

ksylenu 
LZO (ksylen) - - 

3 3 

proces produkcji żywic w benzynie r-r 70% 

14.  E2a 
dozowanie benzyny do 
mieszalnika 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- - 3 3 

15.  E2b 
zrzut do zb 
magazynowego żywicy w 
benzynie 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- - 3 3 

16.  E6 dystrybucja – cysterny 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

150 3 3 

17.  E3 dystrybucja – pojemniki 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

- 3 3 

18.  E6 dystrybucja – pojemniki 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 50% 

19.  E2a 
dozowanie ksylenu do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - - 3 3 
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20.  E2b 
zrzut do zb 
magazynowego żywicy 
w ksylenie 50% 

LZO (ksylen) - - 3 3 

21.  E6 dystrybucja – cysterny LZO (ksylen) - 150 3 3 

22.  E3 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - - 3 3 

23.  E6 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - 150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 80% 

24.  E2a 
dozowanie ksylenu do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - - 3 3 

25.  E2b 
zrzut do zb. 
magazynowego żywicy do 
styrenowania 

LZO (ksylen) - - 3 3 

proces produkcji żywicy styrenowanej 

26.  E2a 
dozowanie ksylenu do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - - 3 3 

27.  E2b 
zrzut do zb 
magazynowego żywicy 
styrenowanej 

LZO (ksylen) 
- 

- 3 3 

28.  E6 dystrybucja – cysterny LZO (ksylen) - 150 3 3 

29.  E3 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - - 3 3 

30.  E6 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - 150 3 3 

Emisje z procesów pomocniczych 

31.  Ek1 Kocioł gazowy 700 kW 

dwutlenek siarki 0,0066 - - - 

dwutlenek azotu 0,1054 - - - 

tlenek węgla 0,0296 - - - 

pył ogółem 0,0012 - - - 

pył zawieszony PM10 0,0012 - - - 

pył zawieszony PM2,5 0,0012 - - - 

I.4 W punkcie II.1.2 określającym maksymalna dopuszczalną emisję roczna  

z instalacji: w tabeli nr 4 wierszowi Lp.1 nadaję brzmienie:: 
 

Lp. Nazwa substancji zanieczyszczającej 
Dopuszczalna 

wielkość emisji 
Mg/rok 

 

  

1.  LZO 0,036 

 

I.5 W punkcie IV.1.1 określającym parametry miejsc wprowadzania 

zanieczyszczeń do powietrza Tabeli nr 8 nadaję brzmienie: 

Tabela nr 8 

Lp. Emitor 

Wysokość 
emitora 

 
[m] 

Średnica 
emitora 
u wylotu 

 
[m] 

Prędkość 
gazów na 
wylocie 

z emitora 
[m/s] 

Temperatura 
gazów 

odlotowych na 
wylocie 

emitora [K] 

Czas pracy 
emitora 

 
[h/rok] 

1 E1 15,0 0,08 0 (zadaszony) 303 614 

2 E2a 15,0 0,08 0 (zadaszony) 281 350 

3 E2b 15,0 0,08 0 (zadaszony) 293 403 

4 E3   1,0 0,20  0 (poziomy) 293 157 

5 E4 12,0 0,30 0 (zadaszony) 281 300 

6 E5 13,0 0,065 0 (zadaszony) 281 534 

7 E6   15,0 0,08  0 (zadaszony) 293 281 

8 Ek1 10,0 0,35 0 (zadaszony) 350 7000 



OS-I.7222.49.1.2014.EK   Strona 5 z 7 

I.6 W punkcie IV.1.2. określającym środki techniczne ograniczające emisję 

substancji zanieczyszczających do powietrza w tabeli nr 9 dodaję wiersz Lp.3. 

o brzmieniu: 

Lp. Emitor Źródło Rodzaj urządzenia 
Skuteczność 

% 
     

3. E6 

Dystrybucja do cystern i kontenerów w: 
- procesie produkcji żywic w benzynie r-r 
70% 
- procesie produkcji żywic w ksylenie r-r 
50% 
- procesie produkcji żywicy strenowanej 

Filtr z wkładem  
z węgla aktywnego 

AIRPEL10/15  

pow. 950 m²/g 

99 

 

I.7. Punktowi VI.2 nadaję brzmienie: 

„VI.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.  

VI.2.1 Stanowiska umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza będą usytuowane na emitorach E1, E6, E4, E5.  

VI.2.3 Dodatkowo oprócz obowiązkowych corocznych pomiarów emisji lotnych 

związków organicznych emitorem E1 i E6, wynikających z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów, nakładam obowiązek prowadzenia pomiarów emisji 

zanieczyszczeń z emitorów E4 oraz E5. Częstotliwość i zakres określa tabela nr 17. 

Tabela nr 17 

Lp. Emitor 
Częstotliwość 
pomiarów 

Oznaczane zanieczyszczenia 

1.  E-4 raz w roku Pył ogółem 

2.  E-5 raz w roku Dwutlenek siarki 

VI.2.4 Pierwszy dodatkowy pomiar emisji zanieczyszczeń wprowadzanych emitorami 

E1, E6, E4 oraz E5 należy przeprowadzić w terminie od 3 do 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji instalacji.” 

II .Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2014r. znak: GM/1/4/2014 (data wpływu: 

11 kwietnia 2014r.) Plastbud Spółka z o.o., z siedzibą w Pustkowie 164B,  

39-205 Pustków, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego 

decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2013r. znak:  

OS-I.7222.53.2.2013.EK na prowadzenie instalacji do produkcji produktów  

i półproduktów chemii organicznej z zastosowaniem procesów chemicznych, 

zlokalizowanej na działkach ozn. nr ewid. 1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków; 

na prowadzenie instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej 

z zastosowaniem procesów chemicznych, zlokalizowanej na działkach ozn. nr ewid. 

1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków. 
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Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  

i jego ochronie pod numerem 179/2014. 

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

Na terenie Spółki eksploatowana będzie instalacja do produkcji żywic 

ftalowych, żywic styrenowych, maleinianu di-2-etyloheksylu i sulfobursztynianu  

2-etyloheksylu, która na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 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.  

Przedmiotem wniosku są zmiany w systemie odpowietrzeń w aparatach 

technologicznych, zbiornikach magazynowych i cysternach/ kontenerach polegające 

na : 

 zastosowaniu dodatkowego wahadła gazowego pomiędzy mieszalnikiem (lub 

reaktorem) w procesie rozpuszczania żywicy a odpowiednim zbiornikiem 

magazynowym z którego pobierany jest rozpuszczalnik  tj. benzyna lub ksylen, 

 zastosowaniu dodatkowego wahadła gazowego pomiędzy mieszalnikiem  

(lub reaktorem) a zbiornikiem magazynowym gotowego produktu (żywicy), 

 zastąpieniu wahadła gazowego przy załadunku gotowym produktem (żywicą) 

cystern i kontenerów, uwolnieniem powietrza z cystern/kontenerów poprzez 

adsorber z węglem aktywnym. 

Realizacja powyższych działań ma na celu ograniczenie ubytku azotu 

wykorzystywanego do utrzymywania poduszki azotowej w aparatach 

technologicznych i zbiornikach magazynowych żywic. W pierwotnych założeniach 

projektowych podczas rozcieńczania żywic wypychane gazy z mieszalnika poprzez 

skraplacz i filtr z wkładem z węgla aktywnego kierowane były do atmosfery, 

natomiast ze zbiorników magazynowych poprzez zawory oddechowe,  

co powodowało straty azotu w instalacji. Z kolei rezygnacja z wahadła gazowego 

przy załadunku gotowym produktem pozwala na utrzymanie poduszki azotowej za 

pomocą azotu podawanego z oddzielnej instalacji, a opary z cysterny wprowadzone 

zostaną do powietrza poprzez adsorber z węglem aktywnym. 

 W wyniku wprowadzonych zmian nastąpią zmiany w wielkości emisji lotnych 

związków organicznych z 210,08 kg/rok na 35,487 kg/rok (ograniczenie emisji  

o ponad 80%). Nastąpi również zmiana w technicznym sposobie odprowadzenia 

zanieczyszczeń niektórymi emitorami. Emitory E2/3, E2/4, E2/5, E2/6 będą 

skolektorowane w jeden emitor oznaczony symbolem E2b, emitory  E2/1, E2/2 będą 

skolektorowane w jeden emitor oznaczony symbolem E2a. Powstanie również nowy 

emitor E6, którym wprowadzane będą zanieczyszczenia z odpowietrzenia cystern  

(po przejściu przez adsorber z węglem aktywnym). 
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We wniosku wykazano, że po dokonanych zmianach emisja LZO z instalacji nie 

będzie przekraczać ustalonych standardów emisyjnych s1 = 150 mg/m3  

s3 i s5 wynoszących 3,0 %.  

Na prowadzącym instalację ciąży dodatkowy obowiązek pomiarowy w zakresie emisji 

lotnych związków organicznych  do powietrza emitorem E6. 

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają 

ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych 

technik, o których mowa w art. 204 ust. 1, w związku z art. 207 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Zachowane są również standardy jakości środowiska.  

O planowanych zmianach w instalacji, uwzględnionych w niniejszej decyzji, 

przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie  

o dokonanie zmian w decyzji. 

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej 

decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. W związku z tym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 

155 Kpa.  

 

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

przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie 

orzeczono jak w osnowie. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 

Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
 

 

 

Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł.  

uiszczona w dniu 07.04.2014 r. 

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

Urzędu Miasta Rzeszowa  

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

  
Otrzymują wg. rozdzielnika       Andrzej Kulig 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Rozdzielnik: 
1. Plastbud Sp. z o.o., 39-205 Pustków 164 B 
2. Stowarzyszenie pn.: Komitet przeciwko wydaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do produkcji produktów lub półproduktów chemii organicznej w której będzie prowadzona 
produkcja żywic przez Plastbud Spółka z o.o.” z siedzibą 39-205 Pustków 89 a. 

3. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka, Zarząd Krajowy Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 lok.17, 
39-200 Dębica, 

4. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 
5.  OS-I, a/a 
 


