
Sierpc, dnia 24.12.2014r. 

 

RŚ. 6222.5.2014 
 

D E C Y Z J A 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) po 

rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu w sprawie 

zmiany pozwolenia zintegrowanego  
 

o r z e k a m 
 

zmienić za zgodą strony pozwolenie zintegrowane z dnia 08.12.2006r.                                   

nr ZŚ. 7644-5-1/06 zmieniane decyzjami z dnia 05.11.2009r. nr ZŚ.7644-2-2/09,                   

z dnia 14.06.2010r. nr ZŚ.7644-2-1/10,  z dnia 26.04.2011r. nr ZŚ.6222.1.2011, 

z dnia 07.02.2012r. nr RŚ. 6222.1.2012 z dnia 19.04.2012r.                                  

nr RŚ.6222.5.2012, z dnia 28.02.2014r.  nr RŚ.6222.1.2014 oraz z dnia 

04.12.2014r. nr RŚ.6222.3.2014 wydane dla Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Sierpcu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2a przez Starostę 

Sierpeckiego w następujący sposób: 
 

1. W Pkt V pkt 1. ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:  

Źródła emisji 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej  w Sierpcu  zlokalizowanej Sierpcu przy                   

ul. Żeromskiego 2a są trzy kotły. 

Kotłownia posiada łączną moc nominalną 10,46 MW. Spaliny 

odprowadzane są oddzielnymi, 3 stalowymi emitorami o wysokości 1x15 

metrów oraz 2x12 metrów. 
 

2. W Pkt V pkt 1. ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:  

Charakterystyka emitorów 
 

Nr 

emitora 

Źródła 

emisji 

Współrzęd

ne punktu 

emisji 

Czas 

pracy 

Średnica 

emitora 

Wysokość 

emitora 

Prędkość 

odlotowa 

spalin 

- - x y h m m m/s 

E1 
Kocioł wodny 

1960 kW, gaz 

ziemny 
50 50 

24/ doba 

8760/rok 
0,6 15 4,21 

E2 
Kocioł wodny 

6000 kW, gaz 

ziemny 
60 60 

24/ doba 

8760/rok 
0,6 12 4,54 

E3 
Kocioł wodny 

2500 kW, gaz 

ziemny 
70 70 

24/ doba 

8760/rok 
0,5 12 4,31 



3. W Pkt V pkt 1. ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie: 

Wielkość dopuszczalnej emisji  
Kotłownia zakładowa 

Nr emitora 
Źródło emisji 

 

Nazwa substancji 

 

Wielkość emisji 

dopuszczalnej 

(mg/m
3
) 

E1 
Kocioł opalany 
gazem ziemnym 

Dwutlenek siarki 35 

Dwutlenek azotu 150 

E2 
Kocioł opalany 

gazem ziemnym 
Dwutlenek siarki 35 

Dwutlenek azotu 150 

E3 
Kocioł opalany 
gazem ziemnym 

Dwutlenek siarki 35 

Dwutlenek azotu 150 

 

 

4. Uchyla się Pkt V pkt 1. ppkt 1.5 

 

5. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu w dniu 25.12.2014r. 

wystąpiła do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem o zmianę posiadanego 

pozwolenia zintegrowanego, z uwagi na wymianę kotła gazowo – olejowego              

o mocy1570 kW na kocioł gazowy o mocy 6000 kW. 

W myśl definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) wnioskowana 

zmiana nie jest zmianą istotną. W związku z powyższym wnioskodawca nie jest 

zobowiązany do wniesienia 50 % opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 

ust. 3a w/w ustawy.  

Przedłożony wniosek doprecyzowano pismem z dnia 03.12.2014r. 

Z posiadanych dokumentów wynika, że z uwagi na zły stan techniczny 

wymieniono kocioł gazowo – olejowy o mocy1570 kW na kocioł gazowy                  

o mocy 6000 kW. Wnioskodawca zwrócił się również o doprecyzowanie zapisu 

w decyzji odnoszącego się do kotła wodnego o mocy 1960 kW, który we 

wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego błędnie określono jako olejowo 

– gazowy, a w rzeczywistości jest kotłem gazowym. Kotłem olejowo – 

gazowym był kocioł o mocy 1570 kW, natomiast we wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego określono go jako gazowy.  

Z powyższego wynika, że źródłem emisji kotłowni zakładowej 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu są trzy kotły wodne o mocy 

nominalnej: 1960 kW, 6000 kW, 2500 kW, wszystkie na gaz ziemny.  



Z uwagi na zaistniałe zmiany w kotłowni zakładowej należało nadać 

nowe brzmienie pkt V pkt 1. : ppkt 1.1, ppkt 1.2, ppkt 1.3 oraz uchylić ppkt 1.5 

pozwolenia zintegrowanego, co tut. Organ uczynił w orzeczeniu niniejszej 

decyzji.   

Po dokonaniu analizy wniosku stwierdzono, że nie ma przeszkód 

prawnych, a także merytorycznych do zmiany przedmiotowego pozwolenia. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 
 

P o u c z e n i e 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni 

od dnia jej otrzymania. 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu 

   ul. Żeromskiego 2a 

   09-200 Sierpc 

2.A/a. 

 

Do wiadomości: 

1.Minister Środowiska 

   ul. Wawelska 52/54 

   00-922 Warszawa 

2.Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 

   Ochrony Środowiska w Warszawie 

   Delegatura w Płocku 

3.Burmistrz Miasta Sierpca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.) 

pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. 

inspektor – Monika Kalkowska....................... 
 


