
STAROSTA OTVVOCKI 
05-400 Otwock, u1 Goma 13 

Otwock, dnia 11 grudnia 2007 r. 
SORLiOS/ 7644/ 61/mJ / 2007 

POSTANOWIENIE Nr727/2007 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) 
prostuje się  na żądanie strony następującą  oczywistą  omyłkę  w decyzji —Starosty Otwockiego 
Nr 598/2007 z dnia 30 października 2007 r. znak: S/RLiOŚ/7644/14/MJ/2004 dotyczącej 
pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji uboju drobiu eksploatowanej przez 
SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S. A., 05 - 480 Karczew, ul. Armii Krajowej 80. 

I. Sprostowania dokonuje się  w sposób następujący: 
L 1. Na stronie 2 w Decyzji Nr 598/2007 z dnia 30 października 2007 r. znak: 
S/RLiOS/7644/52hu/2007 w punkcie 2.1.2 "Oparzanie i skubanie", oraz w punkcie 2.1.3. 
„Linia patroszenia", „Patroszenie" 	skreśla się  użyty zwrot „Zakład Produkcji Pasz 
KEMOS" i wprowadza się  zwrot o następującym brzmieniu: 

„podmiot posiadający stosowne pozwolenia, zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami" 

I. 2. W punkcie 9.3.3. o brzmieniu „Nie zezwala się  na odbiór ścieków od podmiotów 
trzecich, w tym zrzutów z wozów asenizacyjnych."  wyjaśnia się, że chodzi o takie osoby 
trzecie, które zrzucają  ścieki „swoje" a nie SuperDrobu. Nie chodzi tutaj o osoby, które 
wykonują  te prace (pranie, sprzątanie) w ramach wody i ścieków SuperDrobu, nie 
zwiększając przez to ścieków SuperDrobu. Punkt 9.3.3 rozszerza zakaz na ścieki z wozów 
asenizacyjnych takich „osób trzecich". 

Pozostała treść  ww decyzji Nr 598/2007 nie ulega zmianie. 

Uzasadnienie 

Decyzją  Nr 598/2007 Starosty Otwockiego z dnia 30 października 2007 r. znak: 

S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 udzielono Spółce SuprDrob Zakłady Drobiersko-Mięsne S. A., 

05 - 480 Karczew, ul. Armii Krajowej 80 pozwolenia zintegrowanego dla eksploatowanej instalacji 

do uboju drobiu o zdolności przetwarzania do 180 ton masy ubojowej na dobę. Pismem z dnia 12 

listopada 2007 r. znak L.dz.97/2007 SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. w Karczewie 

skierował  do Starosty Otwockiego żądanie uzupełnienia wydanej decyzji nr 598/2007 — pozwolenia 

zintegrowanego, znak. S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 z dnia 30 października 2007 r. 

W decyzji powyższej powstała oczywista pomyłka. Przygotowując wniosek o udzielenie 

pozwolenia zintegrowanego wnioskodawca wymienił  Zakład Produkcji Pasz KEMOS jako 

odbiorcę  odpadów powstających na linii ubojowej i linii patroszenia tuszek drobiowych. Jest 

to opisanie stanu faktycznego, który w przypadku zmiany Zakładu Utylizacji (Produkcji Pasz) 

nie będzie skutkował  obowiązkiem zmiany decyzji. Zgodnie z art.25 ust 2 ustawy z dnia 27 



2 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) posiadacz 

odpadów może je przekazywać  wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. W świetle tego przepisu wystąpienie Spółki SuperDrob 

rozpatrzono jako wniosek o sprostowanie powstałej omyłki oczywistej. 

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji. 

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 

w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

(cz.-  

Otrzymują: 

1. SuprDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S. A. 
05 — 480 Karczew, ul. Armii Krajowej 80. 

2. S/RLiOŚ  - a/a 
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1. Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa. 

2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
Delegatura w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

3. Burmistrz Karczewa, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew. 
4. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

05-400 Otwock, ul. Karczewska 48. 

Sporządżił: Jan Matyszewski — kierownik 
Wydział  Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska 
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