
 

 

 
 
RŚ.VI.7660-48/2/08            Rzeszów, 2008-07-18 
 
 

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 ze 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) w związku z § 2 ust 1 pkt 14 
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 przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573), 

 
po rozpatrzeniu wniosku UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli 
z dnia 12 maja 2008 r. o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia  
5 października 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-22/1/07 udzielającej Spółce pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do wtórnego przetopu i odlewania aluminium 
 

orzekam 
 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia  
5 października 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-22/1/07 udzielającą UNIWHEELS 
Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do wtórnego przetopu i odlewania aluminium  
w następujący sposób: 

 
I.1. W punkcie I.2.1. Parametry podstawowych urządzeń technologicznych: 
dodaję podpunkt I.2.1.14. o treści: 
„I.2.1.14. Ultradźwiękowa myjka do mycia kokil – 1 szt. 
 W skład urządzenia wchodzić będą: cztery wanny ze stali nierdzewnej, 
generator ultradźwięków USM – 28, trójfazowy, 400 V WS 2800. Sterowanie 
automatyczne – szafa sterownicza zlokalizowana obok urządzenia 
 Wanna ze stali nierdzewnej: 
 - pojemność       1 m³ 
 - powierzchnia lustra roztworu    1 m² 
 Generator ultradźwięków USM – 28: 
 - częstotliwość      18,5 kHz +/- 1,5 kHz.” 
 
I.2. W punkcie I.2.3. Sposób przygotowania kokil: 
Po wyrażeniu „Kokile po wyjęciu odlewów oczyszczane będą i przygotowywane do 
ponownego odlewania w oczyszczarce form odlewniczych.” dodaję wyrażenie „Kokile 
myte będą w myjce ultradźwiękowej.”  
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I.3. W punkcie II.2.1. w Tabeli 3:  
I.3.1. w wierszu Lp. 7 w kolumnie 4 zmieniam zapis z „1,5” na „1,8” 
I.3.2. dodaję wiersz Lp. 9 o treści: 
 

9 11 01 07* 

Alkalia trawiące (zużyte 
kąpiele stanowiące 
roztwory wodorotlenku 
sodu i wodorotlenku 
potasu) 

15 

Odpad powstaje podczas 
wymiany zużytych kąpieli  
w myjce ultradźwiękowej kokil 
na stanowisku przygotowania 
kokil 

 
I.4. W punkcie IV.2.2. w podpunkcie 1) ilość wody pobieranej dla potrzeb 
instalacji dodaję lit. e) o treści: 
„ e) ilość wody do uzupełniania kąpieli w myjce ultradźwiękowej do mycia kokil: 
 Q śr. d =  0,1 m³/d 
 
I.5. W podpunkcie IV.3.1.1. w Tabeli 6 dodaję wiersz Lp. 9 o treści: 
 

9 11 01 07* 

Alkalia trawiące (zużyte 
kąpiele stanowiące 
roztwory wodorotlenku 
sodu i wodorotlenku 
potasu) 

15 
Przy myjce ultradźwiękowej  
w pojemnikach typu mauzer. 
Miejsce magazynowania nr 32 

 
I.6. W podpunkcie IV.3.2.1. w Tabeli 8 dodaję wiersz Lp. 9 o treści: 
 

9 11 01 07* 
Alkalia trawiące (zużyte kąpiele stanowiące 
roztwory wodorotlenku sodu i wodorotlenku 
potasu) 

R4, R5 

 
I.7. W miejsce dotychczasowego załącznika „Miejsca czasowego magazynowania 
odpadów” wprowadza się nowy, o treści określonej w załączniku „Miejsca 
magazynowania odpadów” do niniejszej decyzji. 
 
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
 

Uzasadnienie 
 

 Wnioskiem z dnia 12 maja 2005 r. UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia  
5 października 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-22/1/07 udzielającej Spółce pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do wtórnego przetopu i odlewania aluminium. 
 Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu 
A pod numerem OŚ-37/08/A. 
 Rozpatrując wniosek stwierdzono, iż na terenie Spółki eksploatowana jest 
instalacja do wtórnego przetopu i odlewania aluminium z grupy AlSiMg o zdolności 
produkcyjnej 60 Mg/dobę, która zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14 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 
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środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa. 

 
Po analizie wniosku uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowią 

istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska 
i dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa. 
 

W wyniku zmian technologicznych w instalacji na stanowisku czyszczenia 
kokil do odlewania felg aluminiowych została zainstalowana nowa myjki 
ultradźwiękowa służąca do czyszczenia kokil w roztworach wodorotlenku sodu i 
wodorotlenku potasu. Modernizacja ta wiąże się z powstawaniem podczas mycia 
kokil w roztworach wodorotlenków, odpadów w postaci zużytych kąpieli alkalicznych  
o kodzie 11 01 07* w ilości 15 Mg/rok, nie ujętych dotychczas w pozwoleniu 
zintegrowanym oraz powstawaniem zwiększonej ilości o 0,3 Mg/rok odpadów  
w postaci pojemników po wodorotlenku sodu i potasu o kodzie 15 01 10*. 
Nastąpiła zmiana łącznej ilości wytwarzanych w instalacji odpadów niebezpiecznych 
z 93,4 Mg/rok na 108,7 Mg/rok, tj o 16% 

Ponadto w związku ze zmianami technologicznymi w pozwoleniu dodana 
została ilość wody do uzupełniania odparowanych kąpieli w wannach w ilości  
0,1 m³/dobę.  
 
 Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie 
zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych 
dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska. 
   
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.  
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za 
pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach. 
 
 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                              

               Andrzej Kulig 
                         Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU 

                                                                               ROLNICTWA I ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł 
uiszczona w dniu 30.05.2008r. 
na rachunek bankowy Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423 
Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Otrzymują: 
1. UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. 

ul. Ignacego Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola 
2. a/a  
Do wiadomości: 
1. Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 
 
Załącznik: 
Miejsca magazynowania odpadów 
 


