
 
 
 
 

           MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

___________________________________________________________________________ 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska 

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01 

DSR-II-2.7222.22.2016                                                                                          Poznań, dnia 10 maja 2016 r. 
                                                                                                                                             za dowodem doręczenia 
 
 

 
DECYZJA 

 
 
 
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust 7, 
art. 211 ust. 1, 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 2016 r., poz. 23), 
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Termetal Piotr Glaner sp. k., z siedzibą przy ul. Ceramicznej 21, 
64-920 Piła 
 
 

ORZEKAM 
 
 
I.  Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.36.2014 z dnia 

14.08.2014 r., w zakresie udzielenia Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych (pkt II i III 
sentencji decyzji), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II1.7222.311.2014 z dnia 3.02.2015 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.3.2015 z dnia 17.04.2015 r., 
w następujący sposób: 

 
1. W punkcie II.5.3.2. ww. decyzji, w tabeli zawierającej wyszczególnienie miejsc i sposobów 

magazynowania wytwarzanych odpadów oraz sposobów dalszego gospodarowania nimi, wiersze 
o numerach porządkowych od 5 do 7 w części tabeli dotyczącej odpadów niebezpiecznych oraz 
wszystkie wiersze w części tabeli dotyczącej odpadów innych niŜ niebezpieczne, otrzymują brzmienie: 

 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania 

odpadami 
Odpady niebezpieczne 

5. 
Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

6. 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe 
13 02 08* 

Odpady są magazynowane w sposób selektywny 
w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów 

trudnopalnych, odpornych na działanie gromadzonych w nich 
odpadów, wyposaŜonych w szczelne zamknięcia. Pojemniki 

są ustawione w wyznaczonym miejscu hali namiotowej. 
Następnie odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom 

do dalszego zagospodarowania. 

7. 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 

Odpady są magazynowane w pojemnikach ustawionych na 
utwardzonym podłoŜu, w wyznaczonym miejscu hali 

namiotowej. Następnie odpady są przekazywane 
uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. 

Odpady inne niŜ niebezpieczne 

1. Cynk twardy 11 05 01 

2. Popiół cynkowy 11 05 02 

Odpady są magazynowane w sposób selektywny 
w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach umieszczonych 
w wyznaczonym miejscu hali namiotowej. Następnie odpady 

są przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego 
zagospodarowania. 



 2 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania 

odpadami 

3. 
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 

16 06 03) 
16 06 04 

Odpad jest magazynowany w pojemniku, ustawionym 
w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego 

w hali Cynkowni. Następnie odpady są przekazywane 
uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. 

4. Tworzywa sztuczne 17 02 03 

5. Mieszaniny metali 17 04 07 

Odpady są magazynowane w sposób selektywny 
w pojemnikach oraz – w przypadku odpadów o większych 
gabarytach – luzem, ułoŜone w uporządkowany sposób. 

Miejsce magazynowania stanowią kontenery umieszczone na 
utwardzonym podłoŜu w wyznaczonym miejscu na terenie 
Zakładu. Następnie odpady są przekazywane uprawnionym 

odbiorcom do dalszego zagospodarowania. 
 
 
II.  Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.36.2014 

z dnia 14.08.2014 r., w zakresie udzielenia Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych 
(pkt II i III sentencji decyzji), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II1.7222.311.2014 z dnia 3.02.2015 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.3.2015 z dnia 17.04.2015 r., 
pozostają bez zmian. 

 
 
III.  Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-1.7222.36.2014 z dnia 14.08.2014 r., w zakresie udzielenia Wnioskodawcy pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem 
procesów chemicznych (pkt II i III sentencji decyzji), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego znak: DSR-II1.7222.311.2014 z dnia 3.02.2015 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.3.2015 
z dnia 17.04.2015 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
 

W dniu 21.03.2016 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek 
przedsiębiorstwa Termetal Piotr Glaner sp. k., z siedzibą przy ul. Ceramicznej 21, 64-920 Piła, o zmianę 
decyzji DSR-II-1.7222.36.2014 z dnia 14.08.2014 r., w zakresie udzielenia Wnioskodawcy pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów 
chemicznych (pkt. II i III sentencji decyzji), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.311.2014 z dnia 3.02.2015 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.3.2015 z dnia 
17.04.2015 r. 
 Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu 
zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 2 pkt 7 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). 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, 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 2016 r., 
poz. 353), w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 71.), organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Przedmiotowa zmiana nie wiąŜe się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyŜszym nie 
była wymagana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa. 

PrzedłoŜony wniosek spełnił wymagania art. 184 ust. 2b pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
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Po analizie przedłoŜonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, pismem znak: DSR-II-2.7222.22.2016 z dnia 4.04.2016 r., zawiadomiono Wnioskodawcę 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.  

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, 
przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. 

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego wynika z reorganizacji ruchu zakładu oraz 
związanej z ww. reorganizacją zmiany miejsc magazynowania odpadów. Zgodnie z przedłoŜonym 
wnioskiem, w niniejszej decyzji wskazano nowe miejsca magazynowania wybranych odpadów (kody: 
13 02 05*, 13 02 08*, 15 02 02*, 11 05 01, 11 05 02, 16 06 04, 17 02 03, 17 04 07). 

Z przedstawionego wniosku wynika, Ŝe sposób postępowania z odpadami będzie zgodny 
z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Gospodarowanie odpadami naleŜy prowadzić 
uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Odpady naleŜy magazynować w sposób 
uniemoŜliwiający przedostanie się substancji zwartych w odpadach do środowiska. Czas magazynowania 
odpadów nie moŜe przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.  
NaleŜy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 
zakresie. 

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca 
spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do: postępowania z odpadami wytwarzanymi według zasad 
przedstawionych we wniosku i określonych w niniejszej decyzji; magazynowania odpadów w taki sposób, 
aby nie stwarzać uciąŜliwości dla ludzi i środowiska; kaŜdorazowego powiadamiania organu właściwego do 
wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach prowadzonych w trakcie jej obowiązywania, ścisłego 
przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony 
środowiska oraz udostępniania niniejszej decyzji organom kontroli. 

Z opracowania wynika, Ŝe sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach i przepisach szczegółowych w tym zakresie.  

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 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 przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Wnioskodawcy i nie 
sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. 
 

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

POUCZENIE 
 
 

Od decyzji słuŜy stronie odwołanie do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji, złoŜone za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
za wydanie niniejszej decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253 zł, na konto Urzędu Miasta Poznania, 
Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A. nr konta 
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 
 
 
 
 

Z upowaŜnienia Marszałka Województwa 
Mariola Górniak 

Dyrektor Departamentu Środowiska 
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Otrzymują: 
1. Termetal Piotr Glaner sp. k. 

ul. Ceramiczna 21, 64-920 Piła  
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 
3. Minister Środowiska 

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 
4. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku  
5. Aa x 2 


