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Szanowny Pan 

Filip Kaczmarek 

Radny Sejmiku 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 17 sierpnia 2022 r., dotyczącą 

postępowania w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia 

zintegrowanego na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, udzielonego „PRESSEKO” 

sp. z o.o., przekazuję następujące wyjaśnienia. 

 

W chwili obecnej nadal prowadzone jest postępowanie 

wyjaśniające, które zostanie zakończone po przeprowadzeniu okresowej 

analizy przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego (5 września br.), 

o której mowa w art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska. 

Ponadto pragnę zauważyć, że ww. pozwolenie zintegrowane zostało 

wycofane z obrotu prawnego, w drodze stwierdzenia jego wygaśnięcia, 

w części dotyczącej wprowadzania ścieków przemysłowych do wód 

powierzchniowych (rzeki Warty) oraz monitoringu ścieków 

przemysłowych wprowadzanych do wód powierzchniowych – rzeki Warty.  
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„PRESSEKO” sp. z o.o. uzyskała bowiem odrębne pozwolenie 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie 

do urządzeń kanalizacyjnych – tj. do jednego z dwóch punktów zlewczych 

zlokalizowanych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej albo w Luboniu przy 

ul. Dębickiej – będących własnością AQUANET S.A., ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego. Spółka posiada również pozwolenie wodnoprawne 

na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych pochodzących z terenu zakładu oraz terenów okolicznych 

zakładów zlokalizowanych w m. Bolechowo oraz Bolechowo Osiedle 

do wód rzeki Warty. 

Pozwolenia te zostały udzielone decyzjami Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

 

 W świetle powyższego należy stwierdzić, że „PRESSEKO” sp. z o.o. 

posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej.  

 

Z poważaniem 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Paulina Stochniałek 
CZŁONEK ZARZĄDU 
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