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DECYZJA 

 Działając na podstawie:  

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

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

- 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. 

23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2014r. znak: BI/25/14, Zakładu 

Rafineryjnego Jasło Sp. z o.o. w upadłości układowej w sprawie zmiany decyzji 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 września 2006r.,znak: ŚR.IV-6618-3/2/06 ze 

zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji destylacji 

rurowo – wieżowej (DRW II) i przerobu olejów odpadowych, 

orzekam 

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia  

29 września 2006r., znak: ŚR.IV-6618-13/2/06 zmienioną decyzjami Marszałka 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2011r., znak:  

OS-I.7222.58.1.2011.EK, z dnia 18 grudnia 2012r. znak: OS-7222.56.7.2012.EK 

oraz z dnia 07 stycznia 2014r. znak: OS-I.7222.56.6.2013.EK, udzielającą dla 

Zakładu Rafineryjnego Jasło Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego  

na prowadzenie instalacji destylacji rurowo - wieżowej (DRW II) i przerobu olejów 

odpadowych w następujący sposób: 

I.1 Użyta w każdym miejscu decyzji nazwa prowadzącego instalację: 

„ Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.” 

otrzymuje brzmienie  

„ Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. w upadłości układowej” 

I.2 Punkt I.1.3 otrzymuje brzmienie:  
 

„ I.1.3 Łączna nominalna wydajność instalacji DRW II wynosić będzie 120 000 

Mg/rok rozdestylowywanej ropy surowej, olejów odpadowych, szerokiej frakcji 

węglowodorowej oraz pozostałości podestylacyjnych i poreakcyjnych.” 
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I.3 W punkcie I.1.3. dodaję nowy podpunkt I.1.3.5 o brzmieniu: 

„I.1.3.5. Inne odpady i pozostałości poreakcyjne (odpady o kodzie 07 01 08*) 

dostarczane będą od dostawców zewnętrznych w cysternach samochodowych. 

Odpady nie będą zawierały zanieczyszczeń wymagających wstępnego 

oczyszczania ani podgrzewania. Podczas prowadzenia procesu odzysku nie będą 

powstawać odpady poprodukcyjne. Odpad zostanie rozdestylowany na osobne 

frakcje, które będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym celem wykorzystania ich 

do produkcji rozcieńczalników.  

I.4 W punkcie I.2.2 opisującym Węzeł Destylacji – Rurowo Wieżowej (DRWII) 

dodaję zapis: 

„Odpad o kodzie 07 01 08* (Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne) będzie 

bezpośrednio kierowany na instalację i poddawany procesowi destylacji.” 
 

I.5 W punkcie V.1. w Tabeli 19 określającej dopuszczalne rodzaje i ilości 

odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do przetwarzania w procesie 

odzysku dodaję wiersz Lp. 29 o brzmieniu: 
 

Tabela 19 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

niebezpiecznego 

Ilość 
odpadu 
[Mg/rok] 

Metoda 
odzysku 

Ilość i rodzaj 
odpadów 

powstających  
w wyniku 

przetwarzania 
 

29. 07 01 08* 
Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne 
15000 R2 - 

 

I.6 Pod Tabelą 19 w miejsce zapisu: 

„Łączna ilość odpadów przeznaczonych do odzysku metodami R9 i R12 - 40000 

Mg/rok, oraz metodami R3, R4, R5 - 783 Mg/rok ”. 

wprowadzam nowy obrzmieniu: 

„Łączna ilość odpadów przeznaczonych do odzysku metodami R2, R9 i R12 –  

40 000 Mg/rok, , oraz metodami R3, R4, R5 - 783 Mg/rok ”. 

I.7 W Punkcie V.2. w Tabeli 21 określającej miejsca magazynowania odpadów 
niebezpiecznych przeznaczonych do przetwarzania dodaję wiersz Lp. 29  
o brzmieniu:  

 

Tabela 21 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu niebezpiecznego 

Sposób i miejsce 
magazynowania 

odpadu 
 

29.  07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

Odpad 
magazynowany 

będzie w zbiorniku 
ozn. A-37  

(w zależności od 
aktualnego 
przerobu) 
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I.8 W punkcie V.3. dodaję podpunkt V.3.6 o brzmieniu: 
 

„ V.3.6. Przetwarzanie odpadów o kodach 07 01 08*, prowadzone będzie  

w procesie odzysku metodą R2 na terenie Spółki przy ul 3 Maja 101 w Węźle 

Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRWII).” 

I.9. W załączniku nr 1 do decyzji w Tabeli 1 w wierszu o Lp. 4,  zapis: 

„Oleje odpadowe/Ropa naftowa” 

otrzymuje brzmienie 

„Oleje odpadowe/ Ropa naftowa/ Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne”. 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 15 lipca 2014r. Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.  

w upadłości układowej, ul. 3-go Maja 101, 38 – 200 Jasło wystąpił z wnioskiem  

o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 września 2006r., znak: 

ŚR.IV-6618-13/2/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego 

z dnia 31 sierpnia 2011r., znak: OS-I.7222.58.1.2011.EK z dnia 18 grudnia 2012r. 

znak: OS-7222.56.7.2012.EK oraz z dnia 07 stycznia 2014r. znak: OS-

I.7222.56.6.2013.EK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji destylacji rurowo-wieżowej (DRW II) i przerobu olejów odpadowych. 

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

w formularzu, pod numerem 363/2014. 

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

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

23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 

1397 ze zm.) 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 wydania pozwolenia jest marszałek województwa.  

Przedmiotem wniosku są zmiany w zakresie rozszerzenia rodzaju odpadów 

przewidzianych do odzysku o kod: 

 07 01 08* –  Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne. 

Odpady będą przetwarzane na instalacji destylacji rurowo - wieżowej (DRWII)  

o zdolności przerobowej 120 000 Mg/rok. Łączna ilość odpadów poddanych 

odzyskowi nie ulegnie zmianie. Miejsce magazynowane odpadów o nowym kodzie 

znajdować się będzie na terenie zakładu, w wyznaczonym miejscu w istniejącym 
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przystosowanym do tego celu zbiorniku  naziemnym A-37, analogowo do olejów 

odpadowych i ropy naftowej,  w zależności od aktualnego przerobu. 

Odpady będą poddawane destylacji a uzyskane frakcje będą przekazywane 

odbiorcom do produkcji rozcieńczalników organicznych. W związku  

z przetwarzaniem odpadu o kodzie 07 01 08* nie będą wytwarzane dodatkowe 

odpady, nie zmieni się również emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza, emisja hałasu oraz emisja ścieków. Konieczność rozszerzenia wykazu 

kodów wynika z aktualnej sytuacji rynkowej tj. dostępności odpadów 

klasyfikowanych wg. kodu o którym mowa powyżej, a których przerób jest możliwy 

na posiadanej przez Spółkę instalacji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że wnioskowane zmiany 

nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, nie 

wpłyną też na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia 

wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, 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.  

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

przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

zmianie, orzeczono jak w osnowie. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za 

pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach. 
 

Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł.  

uiszczona w dniu 16.07.2014 

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

Urzędu Miasta Rzeszowa 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
 

Andrzej Kulig 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Otrzymują:   

1. Zakład Rafineryjny Jasło Spółka z o.o., w upadłości układowej ul. 3 Maja 101, 38-200 
Jasło 

2. OS-I. a/a 

Do wiadomości: 

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 
 
 
 


