STAROSTA OTWOCKI

Otwock, dnia 15 lipca 2016 r.

S.OŚ162222.5.2015.SDM2

DECYZJA NR 232/2016
Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
firmy Bunge Polska Sp. z o.o. z/s ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
orzekam
zmienić decyzję Starosty Otwockiego nr 272/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. znak:
S.OS.1.6222.2.4.2015.SD.MŻ udzielającej firmie Bunge Polska Sp. z o.o. z/s ul. Jagodne 1,
05-480 Karczew pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza
wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych
surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zdolności produkcyjnej 600 Mg na dobę
eksploatowanej przy ul. Jagodne 1 w miejscowości Karczew w następujący sposób:
1) w treści decyzji zapis „Bunge Polska Sp. z o. o. ul. Jagodne 1, 05-480 Karczew"
otrzymuje brzmienie: „Bunge Polska Sp. z o. o. z/s ul. Niepodległości 42,
88-150 Kruszwica".
Pozostała treść decyzji nr 272/2015 z dnia 10
S.OS.I.6222.2.4.2015.SD.MŻ, pozostaje bez zmian

sierpnia 2015 r. znak:

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. firma Bunge Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Kruszwicy, jako następca prawny Bunge Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Karczewie,
wystąpiła z wnioskiem o zmianę m.in. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki
i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zdolności
produkcyjnej 600 Mg na dobę eksploatowanej przy ul. Jagodne 1 w miejscowości Karczew
w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 189
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672
z późn. zm.).
Rozpatrując niniejszy wniosek, biorąc pod uwagę zapisy KRS-u firmy Bunge Polska
Sp. z o.o. stwierdzono, że w związku z przejęciem spółki przez inną spółkę, w myśl art. 189
ust. 1 ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska, nastąpiło przejęcie praw i obowiązków
wynikających z ww. pozwolenia zintegrowanego. Wywiązując się z zapisu art. 189 ust. 2
ww. ustawy — Prawo ochrony środowiska podmiot wystąpił o zmianę pozwolenia
zintegrowanego w zakresie prowadzącego instalację
Mając powyższe na uwadze, Starosta uznał za zasadne zmianę pozwolenia zintegrowanego
zgodnie z wnioskiem strony.
- VERTE

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Starosty Otwockiego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z
późn. zm.), w dniu 20.06.2016 r. wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie
niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
a.a.
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Mińsku Mazowieckiem
Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

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

z u•ARO
TY
•a

Mag.,. -na Zurawska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

