
 

STAROSTA OTWOCKI 

S.OŚ.I.6222.3.3.2015.SD 

Otwock, 28 maja 2015 r. 

DECYZJA Nr 165/2015 

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) 

zmieniam 

I. z urzędu decyzję  Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 3/13/PŚ.Z z dnia 
03.01.2013 r. znak: PŚ-\/.7222.1.2012.WŚ  udzielającą  pozwolenia zintegrowanego firmie 
„Bogucki" A. Bogucki, H. Bogucka Sp. J. Jatne 35, 05-430 Celestynów dla instalacji do 
powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika 709 Mg/rok, eksploatowanej 
w miejscowości Jatne 35, gm. Celestynów w sposób następujący: 

1. Punkt XIII. otrzymuje następujące brzmienie: 
„SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I/LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 
Wymagania zapewniające ochronę  gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki 
mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób 
ich systematycznego nadzorowania: 
1. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego będą  magazynowane 

w szczelnych, zamkniętych, oznakowanych pojemnikach w zamkniętych 
magazynach, w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanym przedostaniem 
się  substancji chemicznych do gruntu i wód gruntowych. Prowadzony będzie stały 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych oraz 
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji 
stanowi skowych. 

2. Miejsca magazynowania odpadów będą  wyposażone w odpowiednie urządzenia 
i środki gaśnicze oraz w odpowiednie sorbenty na wypadek ewentualnych 
wycieków lub rozlewów. 

3. Instalacja wyposażona będzie w odpowiednie urządzenia i środki gaśnicze oraz 
w odpowiednie sorbenty w przypadku ewentualnego zagrożenia. 

4. Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń  podstawowych, 
pomocniczych oraz urządzeń  ochronnych instalacje. 
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5. Systematyczne prowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń  i obiektów 
instalacji oraz codzienna obserwacja danego stanowiska przez pracowników, 
w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności, niekontrolowanych wycieków oraz 
uszkodzeń  urządzeń  instalacji." 

2. Punkt XIV. otrzymuje następujące brzmienie: 
„DODATKOWE WYMAGANIA" otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zobowiązuję  prowadzącego instalację  do: 
1. przedkładania Staroście Otwockiemu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska informacji o ilości wytwarzanych odpadów w ciągu roku do dnia 
31 marca danego roku za rok poprzedni; 
2. przedkładania Staroście Otwockiemu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska wyników pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska, 
w terminie 30 dni od daty ich zakończenia; 
3. natychmiastowego zawiadamiania o wystąpieniu awarii przemysłowej Starosty 
Otwockiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska przekazując informacje dotyczące: 
- okoliczności i powodów powstania awarii; 

- rodzaju i ilości substancji związanych z powstałą  awarią; 
- skutków awarii dla środowiska; 
- działań  podjętych w celu ograniczenia skutków awarii dla środowiska; 
4. przedstawiania Staroście Otwockiemu rocznego bilansu masy lotnych związków 
organicznych w terminie do końca marca za rok poprzedni. 
Wszystkie ww. informacje będą  przekazywane właściwym organom ochrony 
środowiska w formie pisemnej." 

3. Dodaję  punkt XV. o następującym brzmielaiu: 
„TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA 
Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony." 

III. Pozostałe warunki decyzji pozostają  bez zmian. 

Uzasadnienie 

Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją  Nr 3/13/PŚ.Z z dnia 03.01.2013 r. r. 
znak: PŚ-V.7222.1.2012.WŚ  udzielił  pozwolenia zintegrowanego firmie „Bogucki" 
A. Bogucki, H. Bogucka Sp. J. Jatne 35, 05-430 Celestynów dla instalacji do 
powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika 709 Mg/rok, eksploatowanej 
w miejscowości Jatne 35, gm. Celestynów. 

Do dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco 
oddziaływać  na środowisko, instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów 
lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, do których zalicza się  
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przedmiotowa instalacja, kwalifikowane były jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać  na środowisko, w sprawach których, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy —
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), oraz art. 60 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), organem właściwym był  marszałek województwa. W myśl 
obowiązujących przepisów niniejsze instalacje kwalifikowane są  jako przedsięwzięcia 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, w sprawach, których zgodnie 
z art. 378 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony środowiska, oraz art. 60 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym jest starosta. 

Biorąc powyższe pod uwagę  Starosta Otwocki obowiązany jest zmienić  decyzję  
Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1101). Z zapisu art. 28 wynika konieczność  wprowadzenia do 
pozwolenia zintegrowanego zmian w zakresie: czasu obowiązywania; monitoringu; wymagań  
dotyczących ochrony gleby i wód podziemnych i obowiązków sprawozdawczych. 

Starosta Otwocki zawiadomieniem z dnia 23.04.2015 r. poinformował  prowadzącego 
instalację  o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla 
instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika 709 Mg/rok 
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z nowelizacją  przepisów ustawy —
Prawo ochrony środowiska. 
Starosta Otwocki przeanalizował  zmiany w przepisach prawa oraz warunki zawarte 
w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla instalacji do powierzchniowej obróbki 
substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, 
o zużyciu rozpuszczalnika 709 Mg/rok. Podczas analizy organ wziął  pod uwagę  rodzaj 
prowadzonej działalności, komponenty środowiska, na które działalność  może wpływać  
negatywnie i zasadność  wprowadzenia dodatkowych warunków, które umożliwiłyby 
organowi przeprowadzanie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu. 
Zawiadomieniem z dnia 13.05.2015 r. stosowanie do art. 10 § 1, w związku z art. 81 
ww. ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta poinformował  
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz o prawie zapoznania się  
z zebranym w toku postępowania materiałem dowodowym i zgłoszeniem swoich uwag 
i wniosków. Prowadzący instalację  nie wniósł  żadnych uwag i wniosków dotyczących 
prowadzonego postępowania. 

Biorąc pod uwagę  przepisy prawa. które zobowiązują  organ do wprowadzenia 
zmian w wydanym pozwoleniu zintegrowanym należy szczegółowo przeanalizować  
konieczność  wprowadzenia każdej z nich tj. czasu obowiązywania; monitoringu; wymagań  
dotyczących ochrony gleby i wód podziemnych i obowiązków sprawozdawczych. 
W art. 188 ust. 1 ww. ustawy — Prawo ochrony środowiska wprowadzono zapis 
o nieoznaczonym terminie obowiązywania pozwoleń  zintegrowanych i w niniejszym zakresie 
organ wprowadza przedmiotową  zmianę  do udzielonego pozwolenia. W art. 211 ust. 5 
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ww. ustawy — Prawo ochrony środowiska wskazano, że określając w pozwoleniu 
zintegrowanym zakres i sposób monitorowania wielkości emisji można uwzględnić  
dokumenty referencyjne BAT, jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane, w zakresie 
w jakim wykraczają  one poza wymagania zawarte w art. 147 i 148 ust. 1 Poś. W niniejszym 
przypadku brak jest opublikowanych konkluzji BAT i organ nie wprowadza zmian 
pozwolenia w przedmiotowej kwestii. Ponadto na prowadzącego instalację  Starosta nakłada 
dodatkowe obowiązki przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny 
zgodności z warunkami określonymi w pozwileniu. Obowiązki sprawozdawcze określone 
w decyzji z 2013 r. wymagały uszczegółowienia i doprecyzowania. 
Starosta wprowadził  dodatkowe zapisy dotyczące ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, 
w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz 
sposób ich systematycznego nadzorowania. Podmiot wykorzystuje substancje, które mogą  
być  szkodliwe dla środowiska i koniecznym było określenie sposobów ochrony gleby, ziemi 
i wód podziemnych. 

W myśl art. 8 i 80 ww. ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego obowiązek 
wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego ciąży na organie 
prowadzącym postępowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego organ ma obowiązek rozpatrzyć  cały materiał  dowodowy. Należy przez to 
rozumieć  wzięcie pod uwagę  wszystkich, bez wyjątku dowodów przeprowadzonych 
w postępowaniu oraz uwzględnienie wszystkich okoliczności towarzyszących 
przeprowadzeniu poszczególnych dowodów, a mających znaczenie dla oceny ich mocy 
i wiarygodności. Organ zobowiązany jest dokładnie przeanalizować  każdy przeprowadzony 
dowód, a przed rozpatrzeniem materiału dowodowego zobowiązany jest do wysłuchania 
wypowiedzi strony, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz 
wszystkich zgłoszonych żądań. Dopiero na podstawie powyższych analiz oraz udowodnieniu 
stanu faktycznego organ może wydać  decyzję  w przedmiotowej sprawie, co też  uczynił. 

Wprowadzenie w decyzji zmian z urzędu zgodnie z art. 163 ww. ustawy — Kodeks 
postępowania administracyjnego, wynika z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 
środowiska. Biorąc pod uwagę  powyższe oraz to, że za zmianą  przedmiotowej decyzji 
przemawiają  przepisy szczególne orzeczono jak w osnowie. 

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia. 

Otrzymują:  
1. „Bogucki" A. Bogucki, H. Bogucka Sp. J. 

Jatne 35, 05-430 Celestynów 
O a.a. 
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Do wiadomości:  
1. Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim 
Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

3. Wójt Gminy Celestynów 
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 

Sporządziła: Sylwia Dyjasz — specjalista 
Wydział  Ochrony Środowiska 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 
tel. (22) 788-15-34 wew. 358 
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