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57-300 KŁODZKO
OŚR.6222.04.2014.ŚW2 Kłodzko, dnia 03.12.2014r.

Decyzja Nr 3/2014

Na podstawie art. 104, art. 109 i art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 28 ustawy
z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2014.1101), art. 378 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(j.t. Dz. U. 2013.1232 ze zm.)

orzekaIn. :

l.Zmienić z urzędu prawomocną decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 5.12.2007r., nr 3/2007,
znak: OŚR.7645-4/04/2007 pozwolenie zintegrowane, w następujący sposób:

1.1. Dodać po punkcie 111.4.4. nowy punkt 111.5.w brzmieniu:

III. 5. Ochrona powierzchni ziemi

Wymagania dot. ochrony gleby i wód podziemnych - określenie wymagań zapewniających
ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie
emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania
o ile są konieczne.
Pomimo braku przepisów wykonawczych w tej kwestii przedsiębiorca powinien przestrzegać
najlepszych dostępnych technik BAT a w szczególności wykazać się badaniami, które będą
korespondować a zarazem jednoznacznie potwierdzać i dawać gwarancję, że na obecnym etapie
brak jest jakichkolwiek przekroczeń standardów. W razie stwierdzenia występowania
negatywnego oddziaływania na środowisko na przedsiębiorcy będzie ciążyła odpowiedzialność
za zaistniały fakt wraz z likwidacją skutków i obowiązek przywrócenie do stanu pierwotnego
oraz naprawienia szkody nie posiadając wykonanego raportu początkowego.

1.2. Zmienić i nadać następującą nową treść pkt IV. w brzmieniu:

IV. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji pozwalającej
na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

IV.l. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych
i o gospodarowaniu odpadami należy przedłożyć Staroście
oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
do dnia 31 maja za poprzedni rok kalendarzowy.

odpadach
Kłodzkiemu
w terminie

IV.2. Roczne zestawie zużycia surowców, materiałów i paliw w instalacji
w ciągu roku, należy przedłożyć do Starosty Powiatu Kłodzkiego oraz Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do 31 maja za rok poprzedni.

IV.3. Raport z realizacji ustaleń niniejszej decyzji należy przedłożyć po 5-ciu latach
od wydania pozwolenia zintegrowanego lub wcześniej, tj. w przypadku istotnej zmiany
instalacji, zmiany w najlepszych dostępnych technikach lub gdy wynika to z potrzeby
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dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

1.3. Zmienić i nadać następującą nową treść pkt. VII. w brzmieniu:

VII. Termin ważności pozwolenia określa się na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie:

21 sierpnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1101 opublikowana
została ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Przepisy
znowelizowane przedmiotową ustawą zaczęły obowiązywać 5 września 2014r..

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia ll1ipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101), organ właściwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego, dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy POS (tj. dotyczących instalacji mogących
powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości) oraz będą nadal objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego:
- zmienia z urzędu, w zakresie najaki zostały wydane,
- analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających
z przepisów art. 211 ust. 5 (zgodność monitoringu z konkluzjami BAT) i ust. 6 pkt 3 (ochrona
powierzchni ziemi) i 12 (dodatkowe obowiązki sprawozdawcze) ustawy, o której mowa wart. 1
w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą Prawo ochrony środowiska
w terminie 3 miesięcy od dania wejście w życie nowych przepisów wykonawczych o których mowa
na wstępie.

Mając na uwadze powyższe, zawiadomieniem z dnia 14.10.2014 r., znak: OŚR.6222.03.2014.ŚW2
organ poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 5.12.2007r., nr 3/2007,
znak: OŚR.7645-4/04/2007.

Przedmiotowa instalacja, na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 29 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia
jest starosta.

Eksploatowana przez Podmiot instalacja do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej
ponad 20 ton na dobę należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1169) do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego dokonano analizy warunków
pozwolenia zintegrowanego w zakresie konieczności nałożenia dodatkowych wymagań ochrony
powierzchni ziemi, zgodności prowadzonego przez prowadzącego instalację monitoringu z wymogami
dokumentów referencyjnych, konieczności nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.
Ustalono co następuje:
l.Dla przedmiotowego typu instalacji została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy
włóknistej, papieru i tektury. Instalacja Podmiotu emitująca gazy i pyły do powietrza (kotłownia zakładu)
ujęta w pozwoleniu zintegrowanym, nie jest przedmiotem zmian, o których mowa w przepisach art. 28
ust. 2 nowelizacji Poś, ponieważ takiego pozwolenia nie wymaga. Analiza elementów sektorowych
pozwolenia zostanie przeprowadzona w odrębnym trybie, zgodnie z art. 215 ust. 1 poś.
2. Mając na uwadze, iż znowelizowane przepisy ustawy nakładają obowiązek wprowadzenia
szczegółowo zapisów dotyczących ochrony gleby i ziemi w pozwoleniu, należało niniejszą decyzją

. J

•



3

wprowadzić dodatkowy punkt o omawianej treści.
3. Znowelizowana ustawa nakłada również obowiązek wprowadzenia do zaplsow pozwolenia
dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. W związku z powyższym, zgodnie z wymogami art. 211
ust 6 ww. ustawy niniejszą decyzją zobowiązano prowadzącego instalację do przesyłania rocznych
informacji pozwalających na wprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.
4. Zgodnie z art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Poś uregulowano również kwestię czasu na jaki
zostało wydane pozwolenie. W związku z powyższym pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 10 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem
decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do przedmiotowych zmian.

Wprowadzenie w decyzji zmian z urzędu zgodnie z art. 163 Kpa, wynika z obowiązujących
przepisów ochrony środowiska. Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pozostała treść pozwolenia zintegrowanego decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 5.12.2007r.,
nr 3/2007, znak: OŚR.7645-4/04/2007 nie ulega zmianie.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

e·

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Apis"

Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 11

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34

3. Polski Związek Wędkarski
58-300 Wałbrzych, ul. Kościelna 6a

~ Na cJ~
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska

02-067 Warszawa, ul. Wawelska 52-54
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Delegatura w Wałbrzychu,
58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 16

3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Ochrony Środowiska,
50-411 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7

4. Urząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej,
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 5

Sprawę prowadzi: Agnieszka Górecka, (74) 86575 10
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