
 
 
 
 

           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-2.7222.65.2016                                                                                     Poznań, dnia 31 sierpnia 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 i ust. 4 
i ust 7, art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 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 
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o., z siedzibą przy 
ul. Piłsudskiego 2, 64-600 Międzychód 
 
 

ORZEKAM 
 
 

I.  Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.45.2015 z dnia 
1.12.2015 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City 
Sp. z o. o., w m. Mnichy, gm. Międzychód, w następujący sposób: 

 

1. Wiersz o numerze porządkowym 11 tabeli umieszczonej w załączniku nr 1 do ww. decyzji, 
zawierającej rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do produkcji 
paliwa alternatywnego (proces odzysku R12) otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilo ść 

[Mg/rok] 
11. 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 30 000,00 

 
 

II.  Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.45.2015 z dnia 
1.12.2015 r. udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City 
Sp. z o. o., w m. Mnichy, gm. Międzychód, pozostają bez zmian. 

 
 

III.  Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II-2.7222.45.2015 z dnia 1.12.2015 r. udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji 
Odpadów Clean City Sp. z o. o., w m. Mnichy, gm. Międzychód. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 18.07.2016 r., wpłynął wniosek Zakładu 
Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2, 64-100 Międzychód, 
o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.45.2015 z dnia 
1.12.2015 r., udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City 
Sp. z o. o., w m. Mnichy, gm. Międzychód.  
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Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika 
z zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 5 pkt 3 lit. b tiret drugie 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 terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. w m. Mnichy, gdzie jest 
zlokalizowana przedmiotowa instalacja do produkcji paliwa alternatywnego jest eksploatowane składowisko 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. Wobec powyŜszego, na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 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) oraz mając na uwadze 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 ze zm.), organem 
właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
 Zmiana niniejszej decyzji nie wiąŜe się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie 
została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było wymagane równieŜ 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. 

PrzedłoŜony wniosek dotyczy zwiększenia ilości odpadu o kodzie 03 03 07 – Mechanicznie 
wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury, z 10 000 Mg/rok do 30 000 Mg/rok, przy 
jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej ilości przetwarzanych odpadów, wynoszącej 
120 000 Mg/rok. 

Po analizie przedłoŜonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, pismem znak: DSR-II-2.7222.65.2016 z dnia 28.07.2016 r., zawiadomiono Stronę 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. 
Jednocześnie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, w ww. piśmie poinformowano Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz 
moŜliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania 
administracyjnego. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień. 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzję ostateczną na mocy, 
której strona nabyła prawo, moŜna zmienić za zgodą strony, jeśli przemawia za tym słuszny interes strony 
i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa 
Wielkopolskiej przemawia słuszny interes Wnioskodawcy. Brak jest równieŜ przepisów szczególnych, które 
sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.  

 

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 pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, 
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
PKO BP S.A. Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 
 
 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Mariola Górniak 

Dyrektor Departamentu Środowiska 
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Otrzymują: 
1. Zakład Utylizacji Odpadów Clean City sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

4. Minister Środowiska 
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 
6. Aa (x2) 


