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Wągrowiec, 15.02.2017r. 

OS.6222.1.2017.OS3 

D E C Y Z J A  

Starosta Wągrowiecki na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),  art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 

ust. 1, art. 214 ust. 5 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2017r. 

przez Pana Jacka Błażejewskiego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o. ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec  
 

p o s t a n a w i a 
 

zmienić pozwolenie zintegrowane OS.7644-5-3/09 z dnia 31.12.2009r., zmienione decyzją 

OS.6222.4.2014.OS3 z dnia 02.12.2014r., udzielone Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o., na prowadzenie instalacji przeznaczonej do produkcji                        

i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych, zlokalizowanych na 

terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o., ul. Gnieźnieńska 62/64, 

62-100 Wągrowiec na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 3172, 3171, 3176, 3165, 3166, 

3167 w następujący sposób: 
 

1. Punkt I.3. decyzji otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„I.3 Rodzaj oraz ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw 
 

Surowiec Wielkość rocznego zużycia 

Żyto ok. 30 000 Mg 

Pszenica ok. 120 000 Mg 

Owies ok. 10 500 Mg 

Jęczmień ok. 2 000 Mg 

Medium Wielkość zużycia 

Woda ok. 12 000,0 m3 

Energia elektryczna ok. 10 000 MW* 

Paliwo Wielkość zużycia 

Miał węglowy  ok. 900 Mg ”  
* łączne zużycie energii elektrycznej dla całego zakładu, ponieważ, z uwagi na brak oddzielnego opomiarowania, 

   brak jest możliwości rozdziału podanej wielkości na poszczególne cele 

 

2. Punkt IV.1.1.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:  
 

„IV.1.1.2. Zbiorcze zestawienie parametrów emitorów oraz wielkość dopuszczalnej emisji. 

Wielkość i rodzaj emisji dopuszczalnej do wprowadzania do powietrza, ze źródeł emisji 

zorganizowanej zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o. ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec oraz parametry 

emitorów zgodnie z załącznikiem nr 1 do  decyzji nr OS.6221.1.2017.OS3 z dnia 15.02.2017r.” 

 
3. Pozostałe warunki decyzji Starosty Wągrowieckiego OS.7644-5-3/09 z dnia 31.12.2009r. 

zmienionej decyzją OS.6222.4.2014.OS3 z dnia 02.12.2014r. pozostają bez zmian.                           
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U Z A S A D N I E N I E 

 Dnia 19.01.2017r do Starosty Wągrowieckiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o. ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec w 

sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego OS.7644-5-3/09 z dnia 31.12.2009r., zmienionego 

decyzją OS.6222.4.2014.OS3 z dnia 02.12.2014r., udzielonego Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o., na prowadzenie instalacji przeznaczonej do produkcji                        

i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych, zlokalizowanych na 

terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o., ul. Gnieźnieńska 62/64, 

62-100 Wągrowiec na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 3172, 3171, 3176, 3165, 3166, 

3167.  Podstawą zmiany pozwolenia jest wniosek wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Do wniosku dołączono dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia 

zintegrowanego. Opłata rejestracyjna nie jest w tym przypadku wymagana, gdyż wnioskowane 

zmiany na Zakładzie nie zostały zaliczone do “istotnych” w rozumieniu przepisów POŚ. 

Na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przekazano Ministrowi 

Środowiska egzemplarz wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Wnioskowana zmiana wynika z zamiaru zwiększenia rocznej wielkości produkcji zakładu         

i tym samym również ilości surowców i mediów wykorzystywanych w procesach wytwórczych.        

W efekcie nastąpi wydłużenie czasu pracy instalacji  objętej pozwoleniem zintegrowanym z           

6000 h/rok do 7360 h/rok i tym samym wzrost rocznej wielkości emisji substancji pyłowych 

emitowanych    z instalacji. Wielkość emisji godzinowej zostanie bez zmian. 

Lokalizacja emitorów, ich parametry oraz rodzaj urządzeń przeznaczonych do redukcji zanieczyszczeń 

nie uległy zmianie. Na podstawie wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń stwierdzono, że 

zwiększenie rocznej produkcji, nie spowoduje przekroczeń stężeń pyłów w powietrzu w otoczeniu 

zakładu, a obowiązujące standardy jakości powietrza w zakresie stężeń pyłów będą zachowane. W 

obliczeniach emisję dla pyłu zawieszonego PM2,5, której nie ujęto w poprzednim wniosku, określono 

przyjmując, że pył PM2,5 stanowi 5% emitowanego pyłu PM10.  

W związku z tym, że analiza nie wykazała przekroczeń obowiązującej wartości odniesienia nie widzi 

się konieczności podejmowania działań w celu ograniczania emisji substancji zanieczyszczających. 
 

Zgodnie  z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy -  Prawo ochrony 

Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1101)  przy pierwszym postępowaniu 

w przedmiocie zmiany  pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w 

sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust.2 w/w ustawy prowadzący 

instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz gdy jej eksploatacja obejmuje 

wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość 

zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, opracowuje i przedkłada 

organowi właściwemu do wydania (zmiany) pozwolenia raport początkowy, który obrazuje stan 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. 

Wnioskodawca do wniosku o zmianę pozwolenia załączył „Analizę możliwości 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancji powodujących ryzyko na terenie 

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o., ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 

Wągrowiec”, w celu ustalenia czy eksploatowana instalacja wykorzystuje, produkuje lub uwalnia 

substancje powodujące ryzyko oraz czy występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód 

gruntowych na terenie zakładu.  

 Z przedłożonej analizy wynika, że w przedmiotowej instalacji wykorzystywane są substancje 

chemiczne i ich mieszaniny, wśród których znajdują się substancje i mieszaniny zaliczane do 

substancji powodujących ryzyko. Jedna substancja powodująca ryzyko, z uwagi na swoje właściwości 
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fizyczne i chemiczne, posiada potencjał do zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych, w 

przypadku kontrolowanego lub niekontrolowanego uwolnienie do środowiska. Są to tzw. „istotne 

substancje powodujące ryzyko”. 

W przypadku istotnej substancji powodującej ryzyko dokonano ocen, czy występuje rzeczywista 

możliwość skażenia tą substancją gleby i wód podziemnych na terenie rozpatrywanego zakładu, w 

tym prawdopodobieństwa uwalniania substancji i ich skutków. W trakcie analizy wzięto pod uwagę 

ilość wykorzystywanej substancji powodującej ryzyko, sposób i miejsce magazynowania, stosowanie   

i przemieszczania tej substancji, miejsca, w których istnieje ryzyko ich uwalniania oraz środki 

techniczne i organizacyjne, które przyjęto w celu zapewnienia, aby w praktyce skażenie gleby i wód 

podziemnych było niemożliwe. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy rodzaju i sposobu postępowania z substancjami 

wykorzystywanymi podczas eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego nie 

stwierdzono możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych wykorzystywanymi, 

produkowanymi lub uwalnianymi substancjami powodującymi ryzyko. Ze względu na brak ryzyka 

wystąpienia zanieczyszczeń raport początkowy nie jest wymagany przy zmianie pozwolenia. 

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów i po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego orzeczono jak w sentencji. 

 

P O U C Z E N I E 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie  14 dni od jej doręczenia. 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN Spółka z o.o.,   

ul. Gnieźnieńska 62/64,  62-100 Wągrowiec, 

2. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Burmistrz Miasta Wągrowca, ul. Kościuszki 15 a, 62-100 Wągrowiec, 

2. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Del.w Pile, ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, 

5. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

 

 
 
 

Opłatę skarbową za wydanie niniejszego pozwolenia w wysokości 253,00 zł wpłacono na konto Urzędu Miejskiego w 

Wągrowcu w dniu 19.01.2017r. nr rachunku 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz  częścią III ust. 

46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  z dnia  16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2015r. poz. 783).  


