
______________________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:  
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel.: 61 626 64 00; faks: 61 626 64 01  

                       MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
DSR-II-2.7222.30.2015                                                                                     Poznań, dnia 11 czerwca 2015 r. 
                                                                                                                                        za dowodem doręczenia                                              

 
DECYZJA 

 
Na podstawie art. 183 ust. 1, art. 189, art. 192, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz 
art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Polinova Polska 
sp. z o.o. sp. k., ul. Rgielska 51, 62-100 Wągrowiec 
 

ORZEKAM 
 

I.  Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.60.2013 z dnia 
13.11.2013 r., udzielającą Europol Meble Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w miejscowości Podanin 
przy ul. Polipol Aleja 1, 64-800 ChodzieŜ, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do 
produkcji formatek ze spienionego poliuretanu zlokalizowanej na działce nr 946 w ChodzieŜy, 
zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.205.2014 z dnia 
16.12.2014 r. – w ten sposób, Ŝe oznaczenie prowadzącego instalację objętą ww. pozwoleniem 
zintegrowanym oraz adres jego siedziby otrzymują brzmienie: 

 
Polinova Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Rgielska 51, 62-100 Wągrowiec. 

 
II.  Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.60.2013 

z dnia 13.11.2013 r., udzielającej Europol Meble Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w miejscowości 
Podanin przy ul. Polipol Aleja 1, 64-800 ChodzieŜ, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do produkcji formatek ze spienionego poliuretanu zlokalizowanej na działce nr 946 
w ChodzieŜy, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II-1.7222.205.2014 z dnia 16.12.2014 r. – pozostają bez zmian. 

 
III.  Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-1.7222.60.2013 z dnia 13.11.2013 r., udzielającą Europol Meble Polska sp. z o.o. sp. k. 
z siedzibą w miejscowości Podanin przy ul. Polipol Aleja 1, 64-800 ChodzieŜ, pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji formatek ze spienionego poliuretanu 
zlokalizowanej na działce nr 946 w ChodzieŜy, zmienioną decyzją Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.205.2014 z dnia 16.12.2014 r. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 7.04.2015 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek 

przedsiębiorstwa Polinova Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Rgielska 51, 62-100 Wągrowiec, o zmianę decyzji 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.60.2013 z dnia 13.11.2013 r., udzielającej 
Europol Meble Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Podanin przy ul. Polipol Aleja 1, 
64-800 ChodzieŜ, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji formatek 
ze spienionego poliuretanu zlokalizowanej na działce nr 946 w ChodzieŜy, zmienionej decyzją Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.205.2014 z dnia 16.12.2014 r. 
Przedmiotowe podanie zostało złoŜone z uwagi na nabycie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do 
instalacji objętej ww. pozwoleniem zintegrowanym, wskutek zawarcia – w dniu 5.04.2015 r. – umowy 
najmu nieruchomości z przedsiębiorstwem Europol Meble Polska sp. z o.o. sp. k. 
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 Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie wynika 
z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z § 2 
ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). 

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyŜszym, nie 
została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było równieŜ wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tutejszy Organ przekazał Ministrowi 
Środowiska zapis wniosku o zmianę ww. decyzji, w postaci elektronicznej. 

W toku postępowania wyjaśniającego Prowadzący instalację został wezwany do usunięcia braków 
formalnych wniosku. Stosowne uzupełnienia wpłynęły do tutejszego Organu w dniu 4.05.2015 r. 
 Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ 
– pismem znak: DSR-II-2.7222.30.2015 z dnia 13.05.2015 r. – zawiadomił Wnioskodawcę 
o moŜliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie 
skorzystała z przysługujących jej uprawnień. 
 W dniu 5.09.2014 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), mocą której 
m.in. dokonano zmiany regulacji w zakresie przenoszenia praw i obowiązków wynikających 
z pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. W myśl znowelizowanych przepisów 
art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej 
oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej 
oznaczonej części. Podmiot ten występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie 
oznaczenia prowadzącego instalację. 
 Formalno-prawną podstawę dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, według którego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 
moŜe być w kaŜdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 
który ją wydał, lub przez organ wyŜszego stopnia, jeŜeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu 
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 
Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II-1.7222.60.2013 z dnia 13.11.2013 r., przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes 
Wnioskodawcy. Aktualny stan faktyczny, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, powinien bowiem 
zostać odzwierciedlony w zapisach decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia zintegrowanego. 
Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonaniu zmiany ww. decyzji. Ponadto naleŜy 
zauwaŜyć, iŜ złoŜenie wniosku o zmianę pozwolenia w omawianym zakresie jest obligatoryjne. 
 

 Mając powyŜsze na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.). 
 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                    Mariola Górniak 
      Dyrektor Departamentu Środowiska 
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Otrzymują: 
1. Polinova Polska sp. z o.o. sp. k. 
 ul. Rgielska 51 
 62-100 Wągrowiec 
2. Minister Środowiska 
 (na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 
4. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 
5. Aa x 2 


