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Wągrowiec, 10.05.2017r. 

OS.6222.2.2017.OS3 

D E C Y Z J A  
 

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 2017r. poz. 519 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 

13.04.2017r. przez BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 

9, 60-960 Poznań 

p o s t a n a w i a 
 

zmienić pozwolenie zintegrowane OS.6222.3.2015.OS3 z dnia 26.06.2015r., udzielone 

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań, 

na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym przeznaczonej do wytwarzania etanolu 

przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych  zlokalizowanej na terenie 

Zakładu Produkcji Etanolu i Pasz,  62-106 Rąbczyn 55 na działce oznaczonej geodezyjnie 

numerem 687 w następujący sposób: 

 
1. Punkt V.2.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„V.2.1. Pobór wody przez zakład. 
Woda pobierana jest z własnego ujęcia usytuowanego na terenie zakładu, po wcześniejszym 
uzdatnieniu oraz z przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Pobór wody reguluje 
pozwolenie wodnoprawne znak OS.6341.83.2016.OS.2 z dnia 08.02.2017r. na pobór wody 
podziemnej wydane przez Starostę Wągrowieckiego oraz umowa o dostarczanie wody           
i odprowadzenie ścieków zawarta z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej                    
i Mieszkaniowej w Wągrowcu. 
 

OGÓLNA ILOŚĆ WODY (pobierana z własnego ujęcia): 

 Qmax h= 47,8 m3/h 

 Qśr d = 500,0 m3/d  

 Qmax r = 182 500,0 m3/r 
 

Ewentualne braki wody uzupełniane będą z gminnej sieci wodociągowej.” 
 
2. Punkt V.2.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„V.2.2. Ścieki powstające w zakładzie. 
 

 Ścieki przemysłowe, biologiczne rozkładalne, wody opadowe i roztopowe ze zlewni 
starego zakładu 

Qmax h = 268,10 m3/h 
Qśr d = 677,70 m3/d 
Qmax r = 236 425,0 m3/r 

  

 Powierzchnia odwadniana: 
  F=0,58 ha 

 

 Odbiornik ścieków – ziemia, istniejący wylot (studnia wylotowo-pomiarowa D-5),  
działka nr 441. 

 Stężenia zanieczyszczeń ścieków przemysłowych, biologicznie rozkładalnych: 
  - BZT5 – 25 mg O2/l 
  - CHZTCr – 125 mg O2/l 
  - zawiesina ogólna – 35 mg/l 
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  - azot ogólny – 30 mg N/l 
  - chlorki – 1000 mg Cl/l 
  - siarczyny – 1 mg SO3/l 
  - siarczany – 500 mg SO4/l 
  - żelazo ogólne – 10 mg Fe/l 
  - temperatura – 35oC 
  - miedź – 0,5 mg Cu/l 
  - siarczki – 0,2 mg S/l 
  - adsorbowalne związki chloroorganiczne AOX – 0,5 mg Cl/l 
  - substancje ropopochodne – 15 mg/l 
 

 Wody drenażowe, wody opadowe i roztopowe ze zlewni północnej (nowy zakład) 
Qmax r = 5 390,0 m3/r 
 

 Powierzchnia odwadniania: 
      F = 1,13 ha 
 

 Stężenia zanieczyszczeń wód drenażowych, wód opadowych i roztopowych: 
      - zawiesiny ogólne – 35 mg/l 
      - substancje ropopochodne – 15 mg/l   

 

 Wody drenażowe ze zlewni zachodniej (nowy zakład) 
Qmax r = 6 400,0 m3/r 
 

 Powierzchnia odwadniania: 
      F = 1,41 ha 

Odbiornik ścieków – ziemia (rów melioracji szczegółowej N-30-a-2), km 0+058, 
istniejący wylot (studnia wylotowa Di-1), działka nr 439. 

 
Warunki wprowadzania ścieków do ziemi. 

Zgodnie z pozwoleniem sektorowym. 

 

3. Pozostałe warunki decyzji Starosty Wągrowieckiego OS.6222.3.2015.OS3 z dnia 

26.06.2015r. pozostają bez zmian.                           

 
U Z A S A D N I E N I E 

 Dnia 13.04.2017r do Starosty Wągrowieckiego wpłynął wniosek BGW 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań 

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego OS.6222.3.2015.OS3 z dnia 26.06.2015r., 

udzielonego BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 

9, 60-960 Poznań, na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym 

przeznaczonej do wytwarzania etanolu przy zastosowaniu procesów chemicznych 

lub biologicznych  zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Etanolu i Pasz,  62-

106 Rąbczyn 55 na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 687. 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.  
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Wnioskowana zmiana wynika z faktu uzyskania przez zakład nowych pozwoleń 

sektorowych takich jak pozwolenie wodnoprawne na:  

- wprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych z płukania filtrów 

odżelaziających i odmanganiajacych, z płukania zmiękczaczy, odsolin i odmulin z kotłów 

pasowych, stacji odwróconej osmozy, z chłodni wody, wód opadowych i roztopowych ze 

zlewni starego zakładu, do ziemi istniejącym wylotem (studnia wylotowo-pomiarowa D-5), dz. 

nr 441, 

- wprowadzanie  wód drenażowych ze zlewni zachodniej (nowy teren), do ziemi (do 

rowu melioracji szczegółowej N-30-a-2), km 0+121, istniejącym wylotem (studnia wylotowa 

S-1), dz. nr 440, 

- wprowadzanie wód drenażowych ze zlewni zachodniej (nowy teren), do ziemi (do 

rowu melioracji szczegółowej N-30-a-2), km 0+058, istniejącym wylotem (studnia wylotowa 

Di-1), dz. nr 439. 

- szczególne korzystanie z wód na pobór wód podziemnych dla zakładu Produkcji 

Etanolu i Pasz w Rąbczynie, z utworów neogeńskich, studnia nr 2, dz. nr 687, studnia nr 3, 

dz. nr 438, obręb geodezyjny 0024 Rąbczyn. 

Decyzją ustanowiona została również strefa ochronna ujęcia w zakresie ochrony 

bezpośredniej dla studni nr 3. 

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. Wnioskodawca, 
2. a/a. 

 
Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, 
2. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 60-101 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 2016r. poz. 1827).  


