
 

STAROSTA OTWOCKI _;;Nock, 7 grudnia 2015 r. 

SRLiOŚ.1.6222.1.16.2012.SD 

DECYZJA Nr 414/2015 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 
1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 224 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn.zm.) 

z 	neniam 

I. na wniosek strony decyzję  Starosty Otwockiego Nr 598/2007 z dnia 30.10.2007 r. znak: 
S/RUOŚ/7644/52/1V1J/2007 udzielającą  pozwolenia zintegrowanego SuperDrob S.A. Zakłady 
Drobiarsko-Mięsne w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew dla instalacji 
do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania do 280 ton masy ubojowej na dobę  w sposób 
następujący: 

1. W orzeczeniu decyzji wyrażenie: „do 280 ton masy ubojowej na dobę  zastępuję  
wyrażeniem o brzmieniu: „do 280 ton tusz na dobę". 

2. Punkt 2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 
„surowce — kurczaki, kury i indyki — maksymalnie do 280 ton tusz na dobę, 
zużycie wody — 8,8 m3/dobę  
zużycie energii elektrycznej - 95 kWh/Mg surowca." 

3. Zawarta w punkcie 9.1. Tabela Nr 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

Tabela Nr 2. 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość  Mg/rok 
1. 2. 3. 4.  

1.  02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 19 000,00 
2.  02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał  szczególnego 
i'wysokiego ryzyka, w tym odpady 
z produkcji pasz mięsno-kostnych 
inne niż  wymienione w 02 02 80 

500,00 

3.  02 02 03 Surowce i produkty nienadające się  
do spożycia i przetwórstwa 

3 900,00 

4.  02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 
ścieków 

1 400,00 
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5.  17 04 05 Żelazo i stal 15,00 

6.  17 04 07 Mieszaniny metali 1,00 

7.  16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż  
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

0,15 

4. Punkt 9.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zaopatrywanie w wodę  z własnego ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 

wydanym decyzją  Starosty Otwockiego Nr 431/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 

znak: S.OŚ.1.6341.91.2014.AP, udzielonym na czas określony do dnia 

31 października 2034 r. 
Zgodnie z niniejsza decyzją  pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 

wyniesie: 

Qm„, h = 116 1113/h 

Qśr, d = 2100 m3/d 
= 766500 m3/rok" 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają  bez zmian. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 29.04.2015 r. podmiot SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne 
w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew wystąpił  do Starosty Otwockiego 
o zmianę  posiadanego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją  Nr 598/2007 z dnia 
30.10.2007 r. znak: S/RHOŚ/7644/52/MJ/2007 dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności 
przetwarzania do 280 ton masy ubojowej na dobę  zgodnie, z art. 155 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z 
późn. zm  ), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, 
art. 224 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.). 

Instalacja została zakwalifikowana, zgodnie z pkt 6 ppkt 4 załącznika do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować  znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). W związku z nowelizacją  
ww. rozporządzenia podmiot zawnioskował  o zmianę  w pozwoleniu, zapisu dotyczącego 
zdolności przetwarzania z 280 ton masy ubojowej na dobę  na 280 ton tusz na dobę. 
Dodatkowo strona wnioskowała o zwiększenie ilości odpadów przewidzianych do 
wytworzenia w związku z eksploatacją  instalacji oraz o zmianę  zapisu w zakresie poboru 
wody. 

Przedłożony wniosek nie spełnił  wymogów formalnych nałożonych ww. ustawą  —
Prawo ochrony środowiska i strona została wezwana do jego uzupełnienia oraz do złożenia 
wyjaśnień  zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ww. ustawy — Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz do złożenia wyjaśnień  pismem z dnia 14.05.2015 r. znak: 
SRLiOŚ.I.6222.1.12.2012.SD. Uzupełnienie i wyjaśnienia wpłynęło do Starosty w dniu 
22.05.2015 r. oraz w dniu 25.05.2015 r. Pismem z dnia 25.06.2015 r. podmiot przedłożył  
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pismo informujące, że dodatkowe dane zostaną  przedłożone do dnia 10.07.2015 r. SuperDrob 
S. A. w dniu 10.07.2015 r. oraz w dniu 24.07.2015 r. dołączył  kolejne informacje 
i wyjaśnienia do wniosku o zmianę  pozwolenia zintegrowanego. Pismem z dnia 18.08.2015 r. 
znak: SRLiOŚ.I.6222.1.13.2012.SD Starosta Otwocki poinformował  wnioskodawcę, że 
niniejsza zmiana stanowi istotną  zmianę  instalacji i konieczne jest uiszczenie opłaty 
rejestracyjnej zgodnie z art. 210 ust. 3a ww. ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz 
dołączenia do akt sprawy dowodu zapłaty. Pismem z dnia 27.08.2015 r. wpłynęło 
potwierdzenie uiszczenia, opłaty rejestracyjnej. 
Nie zaszła konieczność  dołączenia do wniosku o zmianę  pozwolenia zintegrowanego raportu 

początkowego zgodnie z artr 208 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy — Prawo ochrony środowiska. 
Niniejszy raport dołącza się  w przypadku gdy, eksploatacja instalacji obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję  lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje 

możliwość  zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Analizując 

informacje przedstawione przez podmiot eksploatujący instalację  Starosta Otwocki nie 

znalazł  przesłanek zobowiązujących podmiot do dołączenia ww. raportu początkowego. 
Starosta Otwocki wszczął  postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia 

zintegrowanego zawiadomieniem z dnia 08.09.2015 r. znak: S.OŚ.I.6222.1.14.2012.SD 
zgodnie z art. 61 § 4 ww. ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 21, art. 
22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 33 i art. 34 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 z późn. zm.). Informację  
o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się  z dokumentacją, składania uwag 
i wniosków podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Ogłoszenie było dostępne 

przez 21 dni na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Otwocku, w Urzędzie Miejskim 
w Karczewie oraz na terenie przedmiotowej instalacji. W terminie 21 dni nie wniesiono 
żadnych uwag i wniosków do przedmiotowej sprawy. 

Zawiadomieniem z dnia 04.11.2015 r. znak: S.OŚ.I.6222.1.15.2012.SB 
poinformowano o zakończeniu postępowania czyniąc zadość  art. 10 § 1 i 81 ww. ustawy —
Kodeks postępowania administracyjnego. 
Biorąc pod uwagę  powyższe oraz materiały i informacje zgromadzone podczas postępowania 

Starosta Otwocki uznał  za zasadne zmienić  pozwolenie zintegrowane wydane dla SuperDrob 

S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew. 
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. 
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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. 

S T 	S TA 

mgr Mi os law Pszonka 

Otrzymują:  
1. SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne 

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew 
2. a.a. 

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. Burmistrz Karczewa 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2014, poz. 1628), opłata skarbowa w wysokości 1006 zł  została uiszczona na rachunek Urzędu Miasta Otwocka, Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr konta 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013. 

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