STAROSTA OTWOCKI

Otwock, 16 marca2}l1 r.
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DECYZI A Nr 9012015
Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art.28 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 1l lipca
2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz. U. 22014 r. poz. 1101), art.378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia200l r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U.22013 r. poz. 1232)
zmlemam

I. z urzgdu decyzjE Starosty Otwockiego Nr

z

r.

59812007
dnia 30.10.2007
znak:
S/RLiOS/76441521MJ12007 udzielajqc4pozwolenia zintegrowanego SuperDrob S.A. Zaftady
Drobiarsko-Migsne w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew dla instalacji

do uboju zwien4t o zdolnoSci przetwarzania do 280 ton masy ubojowej na dobg w spos6b
nastgpuj4cy:

l.

Punkt 13. ,,Termin wa2nosci pozwolenia" otrzymuje nastgpuj4ce brzmienie:
,,Pozwolenie jest wydane na ezas nieoznaczony."

II. Na prowadz4cego

instalacjg nie naklada sig dodatkowego obowi4zku przekazywania
informacji pozwalaj4cej na przeprowadzenie oceny zgodnoSci z warunkami okreSlonymi
w pozwoleniu, ponad wymagania, o kt6rych mowa w art. 149 ww. ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska.

III. Pozostale warunki decyzji

pozostaj 4 bez zmian.

Uzasadnienie

Starosta otwocki decyzj1 Nr 59812a07 z dnia 30.10.2007 r. znak:
SiRLiOSi7644l52l}/rJl2007 udzielil firmie SuperDrob S.A. Zaktadom Drobiarsko-Migsnym
w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do uboju zwierzqt o zdolnoSciprzetwarzania do 280 ton masy ubojowej na dobg.
Na podstawie art. 28 ust. I pkt I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony Srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 22014 r. poz. 1101) Starosta zostal
zobowi1zany do zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Z zapisu art. 28 wynika
koniecznoSd wprowadzenia do pozwolenia zintegrowanego zmian w zakresie: czasu

obowiTywania; monitoringu; wymagari dotyczqcych ochrony gleby
i obowipk6w sprawo zdawczy ch.

i

w6d podziemnych

lz3

Starosta Otwocki zawiadomieniem z dnia 19.11.2014 r. poinformowal prowadzEcego
instalacjg o wszczgciu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla

instalacji do uboju zwierzEt o zdolnoSci przetwarzania do 280 ton masy ubojowej na dobg
zgodnie z art. 6I $ 1 ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) w zwi4zku z nowelizacj4 przepis6w ustawy Prawo ochrony Srodowiska.
Starosta Otwocki przeanalizowal zmiany w przepisach prawa oraz warunki zawarte
w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla instalacji do uboju drobiu zlokalizowanej
w SuperDrob S.A. Zaldadom Drobiarsko-Migsnym w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80,
05-480 Karczew. Podczas analizy organ wziql pod uwagE rodzaj prowadzonej dzialalnoSci,
komponenty Srodowiska, na kt6re dzialalno(;(, mole wplywa6 negatywnie i zasadnoSi
wprowadzenia dodatkowych warunk6w, kt6re umo2liwilyby organowi na przeprowadzanie
oceny zgodnoSci z warunkami okreSlonymi w pozwoleniu.
Zawiadomieniem z dnia 02.03.2015 r. stosowanie do art. 10 $ 1, w zwi4zku z art. 8l
ww. ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Starosta poinformowal
o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie oraz o prawie zapoznania sig
z zebranym w toku postgpowania materialem dowodowym i zgloszeniem swoich uwag
i wniosk6w. Prowadz4cy instalacjg nie wni6sl Zadnych uwag i wniosk6w dotycz4cych
prowadzonego postgpowania.

Bior4c pod uwagg przepisy prawa, kt6re zobowiqzujq organ do wprowadzenia
zmran w wydanym pozwoleniu zintegrowanym nale?y szczeg6lowo przeanalizowal
koniecznoSi wprowadzeniakuzdej z nich tj. czasu obowi4zywania; monitoringu; wymagari
dotycz4cych ochrony gleby i w6d podziemnych i obowipk6w sprawozdawczych.

W art. 188 ust. 1 ww. ustawy

Prawo ochrony Srodowiska wprowadzono zapis
o nieoznaczonym terminie obowi4zywania pozwoleri zintegrowanych i w niniejszym zakresie
organ wprowadza przedmiotow4 zmianE do udzielonego pozwolenia. W art. 211 ust. 5
ww. ustawy Prawo ochrony Srodowiska wskazano, 2e okreslaj4c w pozwoleniu
zintegrowanym zakres i spos6b monitorowania wielkoSci emisji moana uwzglgdni6
dokumenty referencyjne BAT, jezeli konkluzje BAT nie zostaly opublikowane, w zakresie
w jakim wyh'racza14 one poza wymagania zawarte w art. I47 i I48 ust. I PoS. W niniejszym
przypadku brak jest opublikowanych konkluzji BAT oraz dokument6w referencyjnych BAT
i organ nie wprowadza zmian pozwolenia w przedmiotowej kwestii. Zmiana warunk6w
w pozwoleniu dotyczqca ochrony gleby i w6d podziemnych zdaniem organu nie jest
konieczna, poniewaZ metody ochrony zostaly juZ okreSlone w pozwoleniu. Ponadto na
prowadz4cego instalacjg Starosta nie naklada dodatkowego obowipku przekazywania
informacji pozwalajEcej na przeprowadzenie oceny zgodnoSci z warunkami okreSlonymi
w pozwoleniu, ponad wymagania, o kt6rych mowa w art. 149 ww. ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska. Obowi4zki sprawozdawcze zostaly okreSlone w wydanym pozwoleniu i nie
zachodzi konieczno6l przedldadania dodatkowych informacji przezprowadz1cego instalacjg.
W mySl art. 8 i 80 ww. ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego obowipek

i rczpatrzenia calego materialu dowodowego ciay|y na organie
prowadz4cym postgpowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu postgpowania
dowodowego organ ma obowi4zek rozpatrzyl caty material dowodowy. Nale2y przez to
rozumied wzigcie pod uwagg wszystkich, bez wyj4tku dowod6w przeprowadzonych
wyczerpuj4cego zebrania
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w

postgpowaniu

oraz

uwzglgdnienie wszystkich okolicznoSci towarzyszEcych
przeprowadzeniu poszczeg6lnych dowod6w, a maj4cych znaczenie dla oceny ich mocy

i

wiarygodnoSci. Organ zobowi1zany jest dokladnie przeanalizowat kuzdy przeprowadzony
dow6d, a przed rozpatrzeniem materialu dowodowego zobowiqzany jest do wysluchania
wypowiedzi strony, co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych mateialow oraz
wszystkich zgloszonych hqdaf. Dopiero na podstawie povty2szych analiz oraz udowodnieniu
stanu fakty cznego organ mohe wydad decyzjg w przedmiotowej sprawie, co te2 :uczynil.
Wprowadzenie w decyzji zmian z urzEdu zgodnie z art. 163 ww. ustawy - Kodeks
postgpowania administracyjnego, wynika z obowiqzuj4cych przepis6w w zakresie ochrony
Srodowiska. Bior4c pod uwagg powylsze oraz to, 2e za zmian1 przedmiotowej decyzji
przemawiaj4 przepisy szczeg6lne orzeczonojak w osnowie.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji sluZy stronie prawo odwolania do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim poSrednictwem w terminie
14 dni od datyjej dorgczenia.

STARC
mgr lv'ii
OtrzymujA:
1. SuperDrob S.A. Zaldady Drobiarsko-Migsne
ul. Armii Krajowej 80,05-480 Karczew

2.

a.a.

Do wiadomoSci:
Minister Srodowiska
ul. Wawelska 521 54, 00-922 Warszawa
2. Mazowiecki Woj ew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Delegatura w Mirisku Mazowieckim
Plac Kiliriskiego 10, 05-300 Mirisk Mazowiecki
3. Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

l.

Sporz4dzila: Sylwia Dyjasz - specjalista
dzial Ochrony Srodowi ska
Starostwo Powiatowe w Otwocku
tel. (22) 788- I 5-34 wew. 358
Wy
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