
ffi
OSTA OTWOCKISTAR Otwock, 17 marca2}l5 r.

s/Rlios/7644nu2007

DECYZI A Nr 9ll20l5

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267), art.28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz. U. 22014 r. poz. 1101), art.378 ust. I ustawy z dnia27 kwietnia200l r. - Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 22013 r. poz. 1232)

zmieniam

I. z urzEdu decyzjE Starosty Otwockiego Nr 9912007 z dnia 28.02.2007 r. znak:
S/RLiOS/764411112007 udzielajqcq pozwolenia zintegrowanego Zakladowi Produkcji Pasz

,,KEMOS" M. JamruZ, M. Karwowski, T. Kurciriski Sp6lka Jawna ul. Gen. Wladyslawa
Andersa 381304, 15-113 Bialystok dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzEcej
posiadaj4cej zdolnoSi przetwarzania 60 ton na dobg eksploatowanej na terenie Filii
w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew w spos6b nastgpuj4cy:

l. Punkt 10. ,,Inne zobowi4zania" otrzymuje nastgpuj4ce brzmienie:

,,Zobowiryuj g prowad z4cego instalacj g do :

10.1. przedkladania StaroScie Otwockiemu i Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska informacji o ilo6ci wytwananych i poddawanych odzyskowi odpad6w
w ci4gu roku do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni;
10.2. przedldadaria StaroScie Otwockiemu i Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska informacj i o zu2yciu wykorzystywanych surowc6w, material6w i energii,
kt6rych rodzaje i iloSci zostaly okreSlone w ppkt. 2.3. niniejszej decyzji w terminie do
dnia 31 marca danego rokuzarok poprzedni;

10.3. przedkladania StaroScie Otwockiemu i Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska informacji o iloSci amoniaku i siarkowodoru wprowadzanych do
powietrza, o kt6rych mowa w ppkt.9.1. niniejszej decyzji w terminie do dnia
3l marca danego rckuza rok poprzedni;
10.4. przedkladania StaroScie Otwockiemu i Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska informacji o iloSci odprowadzanych Sciek6w, o kt6rych mowa
w ppkt. 9.3. niniejszej decyzji w terminie do dnia 31 marca danego roku za rok
poprzedni;

10.5. przedkladania StaroScie Otwockiemu i Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska wynik6w pomiar6w poziomu halasu emitowanego do Srodowiska,
o kt6rych mowa w ppkt. 9.4. niniej szej decyzji w terminie 30 dni od daty ich
zakonczenia;
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1 0. 6. natychmiastowe go zawiadamiania o wyst4pieniu awarii przemyslowej
Otwockiego, Patistwowej Strazy Po2arnej oraz Wojew6dzkiego Inspektora
S ro do wi sk a pr zekazul4c informacj e doty cz4c e :

- okolicznoSci i powod6w powstania awarii;
- rodzaju i iloSci substancji zwi4zanychz powstal4 awari1;
- skutk6w awarii dla Srodowiska;
- dzialahpodjgtych w celu ograniczenia skutk6w awarii dla Srodowiska.
wszystkie ww. informacje b9de przekazywane wlasciwym organom
Srodowiska w formie pisemnej."

2. Punkt 12. ,,Termin waZnosci pozwolenia" otrzymuje nastgpuj4ce brzmienie:
,, P ozwo lenie j e st wydane na czas rlieo zraczony ."

III. Pozostale warunki decyzji pozostaj 4 bez zmian.

Starosty

Ochrony

ochrony

Uzasadnienie

Starosta otwocki decyzjq Nr 9912007 z dnia 29.02.2007 r. znak:
S/RLiOS/764411112007 udzielil pozwolenia zintegrowanego Zal<ladowi produkcji pasz

,,KEMOS" M. JamruZ, M. Karwowski, T. Kurciriski Sp6lka Jawna ul. Gen. Wadyslawa
Andersa 381304, 15-113 Bialystok dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzEcej
posiadaj4cej zdolnoSi przetwarzania 60 ton na dobg eksploatowanej na terenie Filii
w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew.
Napodstawie art.28 ust. 1pkt 1 ustawy zdnia ll lipca 2014r. o zmianie ustawy-prawo
ochrony Srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 22014 r. pot.1101) Starosta zostal
zobowi7zany do zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego . Z zapisu afi. 2g wynika
koniecznoSi wprowadzenia do pozwolenia zintegrowanego zmian w zakresie: czasu
obowi4zywania; monitoringu; wymagan dotyczqcych ochrony gleby i w6d podziemnych
i obowi4zk6w sprawo zdaw czy ch.

Starosta Otwocki zawiadomieniem z dnia 19.IL20l4 r. poinformowal prowadz4cego
instalacjg o wszczgciu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierugcej posiadaj4cej zdolnoSt przetwarzania
60tonnadobgzgodnie zart.6l $ l ustawy zdnia14czerwcalg60r.-Kodekspostgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zwi4zktt z nowelizacj4 przepis6w ustawy -
Prawo ochrony Srodowiska.

Starosta Otwocki przeanalizowal zmiany w przepisach prawa oraz warunki zawarte
w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki
zwierzEcej zlokalizowanej w ZPP ,,KEMOS" M. Jamru?, M. Karwowski, T. Kurciriski Sp6lka
Jawna Filia w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew. Podczas analizy
organ wzi$ pod uwagg rodzaj prowadzonej dzialalnoSci, komponenty Srodowiska, na kt6re
dzialalnoi(, moze wplywad negatyumie i zasadnoS6 wprowadzenia dodatkowych warunk6w,
kt6re umoZliwilyby organowi raprzeprowadzanie oceny zgodno6ci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu.
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Zawiadomieniem z dnia 02.03.2015 r. stosowanie do art. 10 $ 1, w zwiqzku z art. 8l
ww. ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Starosta poinformowal
o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie oraz o prawie zapoznania sig
z zebtanym 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 zobowi4zujq organ do wprowadzenia
zmian w wydanym pozwoleniu zintegrowanym nale?y szczeg6lowo przeanalizowa(,
koniecznoS6 wprowadzenia kazdej z nich tj. czasu obowi4zyrvania; monitoringu; wymagari
dotycz4cych ochrony gleby i w6d podziemnych i obowipk6w sprawozdawczych.
W art. 188 ust. I ww. ustawy Prawo ochrony Srodowiska wprowadzono zapis
o nieoznaczonym terminie obowipywania pozwolen zintegrowanych i w niniejszym zakresie
organ wprowadza przedmiotow4 zmiang 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 mohna uwzglgdni6
dokumenty referencyjne BAT, jeheli konkluzje BAT nie zostaly opublikowane, w zakresie
w jakim wyl<raczajq one poza wymagania zawarte w art. 147 il48 ust. 1 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 ju| okreslone w pozwoleniu. Dodatkowo naleZy
zauwa2y6, 2e proces odzysku odbywa sig w obiegu zamknigtym, odpady nie sq

magazynowane i nie wydostaj4 sig poza eksploatowan4 instalacjg. Ponadto na prowadzEcego
instalacjg Starosta naklada dodatkowe obowi4zki przekazywania informacji pozwalaj4cej na
przeprowadzenie oceny zgodno6ci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu. Obowi4zki
sprawozdawcze okreSlone w decyzji 22007 r. wymagaly uszczeg6lowienia i doprecyzowania.

W mySl art. 8 i 80 ww. ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego obowipek
wyczerpuj4cego zebrania i rozpatrzenia calego materialu dowodowego ciq2y na organie
prowadz4cym postgpowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu postgpowania
dowodowego organ ma obowiEzek rozpatrzyc caly material dowodowy. NaleZy przez to
rozumiei wzigcie pod uwagg wszystkich, bez wyj4tku dowod6w przeprowadzonych
w postgpowaniu oraz uwzglgdnienie wszystkich okoliczno6ci towarzysz4cych
przeprowadzeniu poszczeg6lnych dowod6w, a maj4cych znaczenie dla oceny ich mocy
i wiarygodnoSci. Organ zobowiqzany jest dokladnie przeanalizowa1 kaady przeprowadzony
dow6d, a przed rozpatrzeniem materialu dowodowego zobowi}zanv jest do wysluchania
wypowiedzi strony, co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych material6w oraz
wszystkich zgloszonych 24dan. Dopiero na podstawie powyZszych analiz oraz udowodnieniu
stanu faktycznego organ mohe wydai decyzjgwprzedmiotowej sprawie, cote2uczynil.

Wprowadzenie w decyzji zmian z wzgdu zgodnie z art. 163 ww. ustawy - Kodeks
postgpowania administracyjnego, wynika z obowi4zuj4cych przepis6w w zakresie ochrony
Srodowiska. Bior4c pod uwagg powyZsze oraz to, 2e za zmianq przedmiotowej decyzji
przemawial4 przepisy szczeg6lne orzeczono 1ak w osnowie.
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Pouczenie: Od niniejszej decyzji sluZy stronie prawo odwolania do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul. Kielecka44, za moim poSrednictwem w terminie
14 dni od datyjej dorEczenia.
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OtrzvmujA:
1. ZakNad Produkcji Pasz,,KEMOS"

M. Jamruz, M. Karwowski, T. Kurciriski Sp6lka Jawna
ul. Generala Wladyslawa Andersa 38/308, 15-113 Biatystok

2. a.a.

Do wiadomoSci:
l. Minister Srodowiska

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