STAROSTA OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock

Otwock, dnia 10 czerwca 2011 r.

SRUOS.6222.1.2011.SD

DECYZJA Nr 338/2011
Na podstawie art. 155 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późh. zm.) oraz art. 202 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zmienia się na
wniosek strony decyzje Nr 598/2007 Starosty Otwockiego znak: S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007
z dnia 30 października 2007 r. - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do uboju zwierząt
o zdolnoś ci przetwarzania do 180 ton masy ubojowej na dobę wydane dla firmy SuperDrob
Zakłady Drobiarsko - Mięsne S. A. w Karczewie ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
REGON: P-010160925
w następujący sposób:
I.

Na wniosek Strony w decyzji nr 598/2007 z dnia 30 października 2007 r. znak:
S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 zmienia się na str. 3 w pkt 2, ppkt 2.3. ilość zużycia energii
elektrycznej z 50 kWh/Mg surowca do 70 kWh/Mg surowca.

II.

W decyzji nr 598/2007 z dnia 30 października 2007 r. znak: S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007
na str. 5 w pkt 9, ppkt 9.1. „Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne
dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku zgodnie z tabelą nr 2" zmienia się ilość
wytwarzanych odpadów w sposób następujący:
- poz. nr 4, kod odpadu 02 02 04, w kol. 4 zwiększa się ilość odpadów przewidzianych
do wytworzenia w ciągu roku z 700,00 Mg do 1200,00 Mg.

III Pozostała treść wydanej decyzji Nr 598/2007 Starosty Otwockiego znak:
S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 z dnia 30 października 2007 r. pozwolenie zintegrowane dla
instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania do 180 ton masy ubojowej na
dobę wydane dla firmy SuperDrob Zakłady Drobiarsko - Mięsne S. A. w Karczewie
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 19 kwietnia 2011 r. (data wpływu: 21.04.2011 r.) oraz uzupełnieniem z dnia
20 maja 2011 r. (data wpływu: 24.05.2011 r.) firma SuperDrob Zakłady Drobiarsko - Mięsne
S. A. w Karczewie ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew zwróciła się o zmianę decyzji
Starosty Otwockiego nr 598/2007 z dnia 30 października 2007 r. znak:
S/RLiOS/7644/52/M.112007 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt
o zdolności przetwarzania do 180 ton masy ubojowej na dobę zgodnie, z art. 155 ustawy
Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 202 i art. 378 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
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Wniosek o zmianę decyzji nie został podany do publicznej wiadomości, ponieważ dokonane
zmiany nie dotyczą istotnej zmiany instalacji, o której mówi art. 218 w/w ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Spółka wnioskowała o zmianę ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 02 02 04 — osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków z 700 Mg na 1200 Mg. Zmiana ilości wytwarzanych
odpadów spowodowana jest rozwojem firmy.
Firma wniosła również o zmianę ilości zużycia energii elektrycznej z 50 kWh/Mg surowca do
70 kWh/Mg surowca w skutek zmiany wychładzania drobiu ubitego z wodnego na
powietrzny.
Do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zostały dołączone następujące dokumenty:
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z dnia 23.03.2011 r.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej na kwotę 1006 zł,
- informację na temat przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji oczyszczalni odzyskowej
wraz ze sprawozdaniami z badania ścieków.
Analizując wskazane powyżej okoliczności zmiany te:
- nie powodują zmian w sposobie funkcjonowania instalacji,
- nie spowodują zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
- nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych
dostępnych technik określonych w dokumentach referencyjnych. Zachowane zostaną również
standardy jakości środowiska.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks
Postępowania Administracyjnego, przemawia słuszny interes strony a przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się zmianie przedmiotowej decyzji.
Uwzględniając powyższe dokumenty, orzeczono jak w sentencji.
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. SuperDrob Zakłady Drobiarsko — Mięsne S. A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
SRLiOŚ - a/a
Do wiadomości:
1. Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Mińsku Mazowieckim
Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opiaty
skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opiaty (nz u Nr 1 in, poz 1176 z późn. zm), opłata skarbowa
w wysokości 1006 zł została uiszczona na rachunek Urzędu Miasta Otwocka, Bank Spółdzielczy Karczew nr 77 8023 0009
2001 0000 0130 0026.

