DOW-S-IV.7222.45.2014.MM
L.dz. 115/12/2014

Wrocław, dnia 1 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr PZ 34.3/2014
Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), art. 188 ust. 1,
art. 211 ust. 5, ust. 6 pkt 3 i 12, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z późn. zm.)
orzekam
I. Zmienić z urzędu decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 34/2006 z dnia 30 czerwca
2006 r. znak: SR.II.6619/W65/7/2006, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa
Dolnośląskiego: Nr PZ 34.1/2008 z dnia 3 października 2008 r. znak: DM-Ś/MM/7660-70/261III/08 oraz Nr PZ 34.2/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. znak: DM-Ś/MM/7660-24/108-III/09,
udzielającą — PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny — pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej
ponad 50 MWt, w następujący sposób:
1. W punkcie II.2 „Warunki eksploatacyjne” dodaje się punkt II.2.6. w brzmieniu:
„II.2.6. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym
środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz
sposób ich systematycznego nadzorowania:
1. wyposażenie instalacji w sterowanie elektroniczne, które kontroluje prawidłowość
parametrów fizycznych, nastaw i innych wartości procesowych z systemem
sygnalizacji wartości granicznych (DCS dla kotłów OR) oraz rejestratorów,
2. usytuowanie elementów instalacji na szczelnej, betonowej posadzce lub misie
umożliwiającej przejęcie ewentualnych wycieków i podłączonej do kanalizacji
przemysłowej,
3. zastosowanie szczelnego, dwupłaszczowego zbiornika magazynowego lekkiego oleju
opałowego wykonanego z materiału odpornego na działanie znajdującej się w nim
substancji, wyposażonego w system kontroli napełnienia, sygnalizację osiągnięcia
stanu maksymalnego, wyposażenie okolic usytuowania zbiornika w piezometry
obserwacyjne,
4. zastosowanie szczelnych, żelbetonowych mis pod zbiornikami magazynowymi
materiałów żrących, umożliwiających przejęcie ewentualnego wycieku,
5. zastosowanie wybetonowanego placu dla magazynowania biomasy; zastosowanie
zdrenowanego placu dla magazynowania węgla kamiennego (miał węglowy),
6. zastosowanie uszczelnień kołnierzy przyłączeniowych odpornych na działanie
tłoczonych mediów,

7. stosowanie procedur, zabezpieczeń i blokad technologicznych zapobiegających
ewentualnym wyciekom i stratom podczas magazynowania i przetłaczania,
8. wody opadowe z utwardzonego terenu instalacji kierowane są do kanalizacji ścieków
przemysłowych i dalej do oczyszczalni ścieków,
9. magazynowanie odpadów odbywa się w sposób i na zasadach określonych w niniejszej
decyzji.
Zobowiązuje się prowadzącego instalację do systematycznego nadzorowania
prawidłowości działania stosowanych środków mających na celu zapewnienie ochrony gleby,
ziemi i wód gruntowych.”
2. Punkt IV. decyzji otrzymuje brzmienie:
„IV. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”
II. Nie nakłada się dodatkowego obowiązku dotyczącego monitorowania wielkości emisji
wykraczającego poza wymagania określone w art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust. 1 ww. ustawy.
III. Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej
na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w decyzji powołanej
w punkcie I., ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
IV. Pozostałe warunki decyzji powołanej w punkcie I. pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr PZ 34/2006 znak:
SR.II.6619/W65/7/2006, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
Nr PZ 34.1/2008 z dnia 3 października 2008 r. znak: DM-Ś/MM/7660-70/261-III/08 oraz
Nr PZ 34.2/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. znak: DM-Ś/MM/7660-24/108-III/09 udzielił —
PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny — pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt .
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), Marszałek Województwa
Dolnośląskiego zawiadomieniem z dnia 26 września 2014 r., znak: DOW-S-IV.7222.45.2014.MM,
L.dz.3613/09/2014 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany ww. decyzji.
W toku postępowania Strona przedłożyła informacje w zakresie stosowanych sposobów
zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz kwalifikacji instalacji w rozumieniu
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. poz. 1169).
Po analizie przedłożonych informacji stwierdzono, że zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz
ust. 1 pkt 1 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska przedmiotowa instalacja
nadal objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 28 ust. 2
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw pozwolenie
wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów.
Orzeczenie w przedmiotowej sprawie wynika z treści art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1101) w związku z art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 5, ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
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