
Sierpc, dnia 04.12.2014r. 

 

RŚ. 6222.3.2014 

 

D E C Y Z J A 

 

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

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

w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw                            

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) 

 

o r z e k a m 

 

zmienić z urzędu 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 

oraz z dnia 28.02.2014r.  nr RŚ.6222.1.2014 wydane dla Okręgowej Spółdzielni 

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

Sierpeckiego w następujący sposób: 

 

1. punkt XI decyzji otrzymuje brzmienie:  

„XI. Pozwolenie zintegrowane wydane jest na czas nieoznaczony.” 

 

2. Dodaje się punkt XII w brzmieniu: 

„XII. Nie wprowadza się zmian w zakresie i sposobie monitorowania 

wielkości emisji z uwagi na brak konkluzji BAT dla przedmiotowej 

instalacji.”  

 

3. Dodaje się punkt XIII w brzmieniu:  

„XIII. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych. 

Wymagania magazynowania mineralnych olejów silnikowych, 

przekładniowych i smarowych niezawierających związków 

chlorowcoorganicznych określono w pkt V pkt 3. ppkt 3.2  pozwolenia 

opisując sposób zagospodarowania i magazynowania odpadów 

niebezpiecznych.”  

 

4. Dodaje się punkt XIV w brzmieniu:  

„XIV. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do 

wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności  

z warunkami określonymi w pozwoleniu. 



Przedkładać Staroście Sierpeckiemu oraz Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie 

Delegatura w Płocku: 

 zestawienie danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów 

powstałych w wyniku funkcjonowania instalacji, 

 informację o ilości zużytej wody  

w terminie do 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy.” 

 
 

5. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 

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

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw                        

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) organ właściwy do wydania pozwolenia 

zintegrowanego zmienia z urzędu pozwolenia zintegrowane wydane dla 

instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust.2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) oraz będą objęte obowiązkiem 

uzyskania tegoż pozwolenia w zakresie czasu na jaki zostały wydane oraz jeżeli 

to konieczne, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów             

art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 Prawa ochrony środowiska. 

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.                       

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) w pozwoleniu zmieniono zapis o terminie 

jego obowiązywania na czas nieoznaczony. 

Pozwolenie zintegrowane analizowano również zgodnie z art. 28 ust. 2 

pkt 2 wyżej cytowanej ustawy. 

W myśl art. 211 ust. 5 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu 

zintegrowanym określa się zakres i sposób monitorowania emisji zgodny              

z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, 

jeżeli zostały one określone. Dla przedmiotowej instalacji nie zostały 

opublikowane konkluzje BAT. Porównując wymagania dotyczące monitoringu 

w pozwoleniu oraz wymagania BREF zawarte w wyciągach z dokumentów 

BREF stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba zmiany pozwolenia w zakresie 

monitoringu. 

W pkt V pkt 3. ppkt 3.2  przedmiotowego pozwolenia określony był 

sposób magazynowania mineralnych olejów silnikowych, przekładniowych                 

i smarowych niezawierających związków chlorowcoorganicznych na 

utwardzonym podłożu, w wydzielonej części sektora zakładu, co zapewnia 

ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, o których mowa z art. 211 ust. 6 pkt 3 



Prawa ochrony środowiska.  W związku z tym realizując zapisy ustawy 

zmieniającej niniejszą decyzją dodano do pozwolenia pkt XIII., w którym  

wskazano iż powyższe wymaganie zawarte jest w pkt V pkt 3. ppkt 3.2 tego 

pozwolenia.  

Na prowadzącego instalację nałożono dodatkowy obowiązek 

sprawozdawczy zgodnie art. 211 ust. 6 pkt 12 Prawa ochrony środowiska, 

polegający na dostarczaniu Staroście Sierpeckiemu oraz Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura  

w Płocku zestawienia danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów 

powstałych w wyniku funkcjonowania instalacji oraz informacji o ilości zużytej 

wody w terminie do 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy, co pozwoli 

na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w tym 

pozwoleniu. 

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia                            

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 267 ze zm.) organ zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się                      

z zebranym materiałem dowodowym w sprawie zmiany pozwolenia 

zintegrowanego, która nie wniosła uwag w tym zakresie. 

Po przeanalizowaniu pozwolenia zintegrowanego wraz z decyzjami 

zmieniającymi wydanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu 

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 

 


