Wągrowiec, 02.12.2014r.
OS.6222.5.2014.OS3

DECYZJA
Starosta Wągrowiecki na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.
poz. 1101) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze późn. zm.)
postanawia
zmienić z urzędu decyzję znak OS.6222.1.2011.OS3 z dnia 30.12.2011r. udzielającą
pozwolenia zintegrowane „DE HEUS” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, na
prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych
produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300Mg wyrobów gotowych na dobę
zlokalizowanej na terenie Wytwórni Pasz w Mieścisku, ul. Pocztowa 34, 62-290 Mieścisko na
działce oznaczonej geodezyjnie numerem 433/1, zmienioną decyzją OS.6222.3.2013.OS3 z
dnia 30.12.2013r. w następujący sposób:
1. Punkt X decyzji otrzymuje nowe brzmienie:
„X. Pozwolenie jest wydane na czas nieokreślony.”
2. Dodaje się punkty XI i XII w brzmieniu:
„XI. Wymagania dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych.
Instalacja nie stwarza zagrożenia dla gleby i wód gruntowych, nie wykorzystuje substancji
chemicznych, które mogą negatywnie oddziaływać na glebę i wody gruntowe.”
„XII. Sprawozdawczość.
Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad
wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska.”
UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie w dniu 05.09.2014r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw organ właściwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego w tym przypadku Starosta Wągrowiecki został zobligowany do
dostosowania udzielonego pozwolenia zintegrowanego do nowych przepisów poprzez:
 zmianę z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostało wydane zgodnie z art. 188 ust. 1
ustawy POŚ, który mówi, że: „pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie
dłużej niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na
czas nieoznaczony”,
 przeprowadzenie analizy i jeśli jest to konieczne, zmianie z urzędu, zapisów
wynikających z art. 211 ust. 5 (monitoring – konkluzje BAT), ust. 6 pkt 3 (wymogi
dotyczące ochrony gleby i wód gruntowych), ust. 6 pkt 12 (obowiązków
sprawozdawczych) POŚ.
W związku z powyższym w dniu 20.10.2014r. Starosta Wągrowiecki wszczął z urzędu na
podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy KPA postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego udzielonego „DE HEUS” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, na
prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych
produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300Mg wyrobów gotowych na dobę
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zlokalizowanej na terenie Wytwórni Pasz w Mieścisku, ul. Pocztowa 34, 62-290 Mieścisko na
działce oznaczonej geodezyjnie numerem 433/1, zmienionego decyzją OS.6222.3.2013.OS3
z dnia 30.12.2013r.
W toku prowadzonego postępowania ustalono, że dla instalacji wymagającej uzyskania
pozwolenia zintegrowanego powinno ustalić się zakres i sposób monitorowania wielkości
emisji zgodny z wymogami dotyczącymi monitorowania wskazanymi w konkluzjach BAT
(dokument sporządzony na podstawie dokumentu BREF, przyjmowany przez Komisję
Europejską w drodze decyzji zgodnie z art. 13 ust. 5 Dyrektywy IED i opublikowany w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, formułujący wnioski dotyczące najlepszych
dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji
powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych
poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji
terenu) jeśli zostały tam określone. W przypadku rozpatrywanej instalacji do produkcji lub
przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności
produkcyjnej ponad 300Mg wyrobów gotowych na dobę, konkluzje BAT nie zostały
dotychczas opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Pozwolenie zintegrowane zgodnie z nowymi przepisami powinno także określać
w odniesieniu do instalacji wymagającej tego pozwolenia:
 wymagania zapewniające ochronę powierzchni ziemi i wód gruntowych, w tym stałe
funkcjonowanie i systematyczne nadzorowanie środków mających na celu
zapobieganie emisjom do gleby i wód gruntowych,
 zakres oraz sposób przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej
na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w
zakresie, w jakim wykracza ono poza wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy
POŚ.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że funkcjonowanie rozpatrywanej instalacji objętej
pozwoleniem zintegrowanym nie stwarza zagrożenia dla gleby oraz wód gruntowych. W
związku z eksploatacją instalacji nie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, które
mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na glebę i wody gruntowe. W związku z
eksploatacją instalacji powstają natomiast odpady niebezpieczne. Sposób magazynowania
tych odpadów został określony w innej części pozwolenia. Wymóg określający konieczność
przechowywania takich odpadów w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu bez
wątpienie jest wymogiem zapewniającym ochronę gleby i wód gruntowych. Ze względu na
fakt, iż wystąpienie zagrożenia zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych jest zerowe nie
ma konieczności określenia dodatkowych wymagań dotyczących ochrony gleby i wód
podziemnych.
Warunki określone w analizowanym pozwoleniu zintegrowanym będące przedmiotem
sprawozdawczości prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i uznano je za
wystarczające. Prowadzący instalację przekazuje wystarczające informacje pozwalające
określić czy prawidłowo spełnia warunki posiadanego pozwolenia. Nie jest konieczne zatem
nałożenie na niego dodatkowego obowiązku przekazywania innych informacji pozwalających
na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.
Na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia
20.11.2014r. poinformowano stronę o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w
ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
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W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag do prowadzonego postepowania
administracyjnego.
Biorąc powyższe pod uwagę i po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów
orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
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. „DE HEUS” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca Wytwórnia Pasz w Mieścisku
ul. Pocztowa 34, 62-290 Mieścisko,
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko,
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, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
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