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Strzelce Opolskie 7.11.2019 r. 
ROŚ.6222.1.2018.KŁ.IPS 

 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 180, art. 181 ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 
192, art. 201, art. 202, art. 204 ust. 1, art. 211 ust. 1, 3, 4, 5, 6, art. 214 ust. 5, art.  378 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 
art. 389 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), 
art. 45 ust. 8 , 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), 
art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz.1592 z późn. zm) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2018 r. (data wpływu 
07.08.2018 r.), DSO Sp. z o.o. – obecnie Kronospan KO Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 
o zmianę pozwolenia zintegrowanego znak ROŚ.6222.1.2015.KŁ.GK.IPS z dnia 6 listopada 2015 r.  
z późniejszą zmianą, dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, zlokalizowanej w Strzel-
cach Opolskich, przy ul. 1 Maja 52,  

orzekam 

 

I.   Zmienid, za zgodą strony decyzję Starosty Strzeleckiego, z dnia 6 listopada 2015 r., znak 
ROŚ.6222.1.2015.KŁ.GK.IPS, zmienioną decyzją z dnia 12.06.2017 r., znak ROŚ.6222.1.2017.KŁ. 
GK.IPS.HP, udzielającą DSO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON 300468202, NIP 
782-237-71-31), z siedzibą przy ulicy 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, pozwolenia zintegro-
wanego, w następujący sposób: 

1. Punkt I. decyzji przyjmuje brzmienie: 

I. Udzielid Kronospan KO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ( REGON 300468202), z sie-
dzibą przy ulicy 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, pozwolenia zintegrowanego na prowadze-
nie instalacji: 
a) do produkcji płyt drewnopochodnych – płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej 
ponad 600 m3 na dobę,  
b) do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, 
zlokalizowanej na terenie zakładu w Strzelcach Opolskich, przy ulicy 1 Maja 52, na warunkach 
określonych w niniejszej decyzji. 

2. Punkt I.1.1. przyjmuje brzmienie: 

I.1.1. Rodzaj i miejsce prowadzonej działalności. 

Przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja płyt drewnopochodnych MDF i HDF w ilości 
240 000 m3/rok. Zdolnośd produkcyjna instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych wynosi 
700 m3/d. Płyty MDF i HDF wytwarzane są w tej samej instalacji. 
Integralną częścią instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych jest instalacja spalania paliw  
o łącznej nominalnej mocy 88,1 MW. 

Teren zakładu Kronospan KO Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich obejmuje działki o nr ewidencyj-
nych: 4830/1, 5061/54, 5062/27, 5061/44, 5061/11, 5061/12, 5061/58, 5061/59, 5061/51, 
5061/33, 5061/19, 5061/46, 5061/36, 5061/17, 5061/18, 5061/55, 5061/56, 5061/57, 5061/27, 
5061/3, 4863/1, 4866/2, 4882/9, 4882/10, 4885/11, 4885/12, 4885/16, 4885/17, 5061/60, 
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5061/61, 5061/52, 4885/13, 4866/6, 4866/4, 4866/5, 5061/30, 5061/50, 5062/3, 5061/28, ob-
ręb Strzelce Opolskie. 

3. Punkt I.2.1.2. decyzji przyjmuje brzmienie: 

I.2.1.2. Wielkośd dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji: 
      TABELA NR 3 

Nr 
emitora 

Źródło emisji Substancja  

Wielkośd emisji 
maksymalnej 

(obowiązuje do 
dnia 21.11.2019 r.) 

Wielkośd emisji  
(obowiązuje po 21.11.2019 r.) 

Emisja maksymalna Emisja graniczna 

kg/h kg/h mg/Nm
3 

E50 Suszarnia włókien Amoniak 6,000 6,000 - 

Formaldehyd 3,500 - 15 

Dwutlenek azotu 18,00 - 218* 

Dwutlenek siarki 15,631 15,631 - 

Pył całkowity - - 20 

Pył PM10 8,518 4,342 - 

Pył PM 2,5 4,259 2,171 - 

Całkowite LZO - - 120 

E51 Suszarnia włókien Amoniak 6,000 6,000 - 

Formaldehyd 3,500 - 15 

Dwutlenek azotu 18,00 - 218* 

Dwutlenek siarki 15,631 15,631 - 

Pył całkowity  - 20 

Pył PM10 8,518 4,342 - 

Pył PM 2,5 4,259 2,171 - 

Całkowite LZO - - 120 

E53 Linia formowania i wadli-
wego nasypu 

Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,190 0,190 - 

Pył PM 2,5 0,190 0,190 - 

E54 Układ transportu ciśnienio-
wego granulatu do silosu nr 
3 

Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,008 0,008 - 

Pył PM 2,5 0,008 0,008 - 

E55 Prasa główna Amoniak 6,375 6,375 - 

Formaldehyd 1,020 - 15 

Pył całkowity - - 15 

Pył PM10 0,007 0,007 - 

Pył PM 2,5 0,007 0,007 - 

Całkowite LZO - - 100 

E56 Piły za prasą Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,056 0,056 - 
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Pył PM 2,5 0,056 0,056 - 

E57 Szlifierki Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,170 0,023 - 

Pył PM 2,5 0,170 0,012 - 

E58 Transport ciśnieniowy 
włókna i granulatu do silosu 
nr 3 

Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,004 0,004 - 

Pył PM 2,5 0,004 0,004 - 

E59 Linia pił za szlifierkami Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,056 0,056 - 

Pył PM 2,5 0,056 0,056 - 

E60 Transport pyłu  
do silosu nr 1 

Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,003 0,003 - 

Pył PM 2,5 0,003 0,003 - 

E61 Transport pyłu  
z silosu nr 1 do silosu nr 4 

Pył całkowity - - 5 

Pył PM10 0,004 0,004 - 

Pył PM 2,5 0,004 0,004 - 

* wielkośd emisji poniżej granicznej 

 

TABELA NR 4 

Źródło emisji Substancja  Wielkośd emisji  
(obowiązuje do dnia 

21.11.2019 r.) 

Wielkośd emisji  
(obowiązuje od dnia 

21.11.2019 r.) 

Mg/rok Mg/rok 

INSTALACJA DO PRODUKCJI PŁYT MDF i 
HDF - podlegająca pod pozwolenie 
zintegrowane 

Amoniak 155,673 155,673 

Formaldehyd 67,945 67,233 

Dwutlenek azotu 304,992 627,945 

Dwutlenek siarki 264,852 264,852 

Pył PM10 148,548 76,545 

Pył PM 2,5 76,384 39,666 

Całkowite LZO - 417,670 

 
4.  Punkt I.2.4.  przyjmuje brzmienie: 

Emisja odpadów - gospodarka odpadami na terenie zakładu  
 
I.2.4.1.  Rodzaj i ilośd odpadów przewidywanych do wytworzenia w ciągu roku: 

Odpady niebezpieczne: 
TABELA NR 7 

L.p Rodzaj odpadów 
Kod od-
padów 

Ilośd odpa-
dów  

w Mg/rok 

Podstawowy skład chemiczny i właściwości od-
padów 

1.  Mineralne oleje silnikowe, prze-
kładniowe i smarowe niezawie-

13 02 05* 50,0 Podstawowy skład: olej mineralny, detergenty, 
antyutleniacze, dyspergatory, elementy urządzeo 
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rające związków chlorowcoor-
ganicznych 

powodujące zaliczenie tych odpadów do niebez-
piecznych (zawierające metale ciężkie np. ołów i 
kadm). 
Właściwości: Odpady płynne, lepkie, łatwopalne, 
toksyczne, ekotoksyczne. 

2.  Opakowania zawierające pozo-
stałości substancji niebezpiecz-
nych lub nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony roślin i II 
klasy toksyczności – bardzo tok-
syczne i toksyczne) 

15 01 10* 20,0 

 

Podstawowy skład: polipropylen (PP), polietylen 
(PE), polichlorek winylu (PCW), politereftalan etyle-
nu) (PET), wzbogacone substancjami pomocniczymi 
(barwniki, plastyfikatory, wypełniacze); w przypad-
ku opakowao metali, podstawowy skład to stal 
(żelazo i węgiel) lub aluminium z domieszkami in-
nych metali. Zanieczyszczone składnikami materia-
łów, które się w nich znajdowały (węglowodory i ich 
związki z tlenem, azotem lub siarką). 
Właściwości: odpady toksyczne. 

3.  Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebez-
piecznymi(np. PCB) 

15 02 02* 20,0 

 

Podstawowy skład: tkaniny głównie z bawełny, 
włókien z tworzyw sztucznych i in., zanieczyszczone 
smarami i olejami zawierającymi w swoim składzie 
węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub 
siarką. 
Właściwości: Odpady toksyczne. 

Łącznie 90,0  

Odpady inne niż niebezpieczne: 
TABELA NR 8 

L.p Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadów 

Ilośd odpa-
dów 

w Mg/rok 

Podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów 

1. Trociny, wióry, ścinki, drewno, 
płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 - płyta 
drewnopochodna i pył 

03 01 05 38 888,0 Podstawowy skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, 
pentozany, suberyna, garbniki, barwniki, glikozydy, 
cukry proste, dodatki stosowane w procesie – ży-
wica aminowa, parafina, mocznik. 
Właściwości: obojętne, biodegradowalne, palne. 

2. Inne niewymienione odpady -
popłuczyny z mycia instalacji 

08 01 99 100,0 Podstawowy skład: Odpad z mycia instalacji pro-
dukcyjnych -woda, żywica i kleje ( mieszanina pro-
duktów polikondensacji mocznika z formaldehy-
dem w roztworze wodnym. Zawierają do 0,15 wol-
nego formaldehydu), cząstki drewna (głównie celu-
loza, hemiceluloza, lignina). 
Właściwości: postad ciekła, obojętne. 

3. Odpadowe kleje i szczeliwa inne 
niż wymienione w 08 04 09 – 
zżelowane (zestalone) żywice 
osadzające się na elementach 
instalacji i w zbiornikach 

 

08 04 10 1000,0 

 

Podstawowy skład: żywice i kleje (mieszanina pro-
duktów polikondensacji mocznika z formaldehy-
dem w roztworze wodnym. Zawierają do 0,15 % 
wolnego formaldehydu), popłuczyny zawierają 
także wodę. 
Właściwości: postad ciekła lub stała, obojętne – 
ilośd formaldehydu jest niższa od kwalifikującej 
odpad do niebezpiecznych. 

4. Inne niewymienione odpady -
popłuczyny klejowe z mycia 
węzła zaklejania 

 

08 04 99 2 000,0 

 

Podstawowy skład: woda, żywice i kleje (mieszani-
na produktów polikondensacji mocznika z formal-
dehydem w roztworze wodnym. Zawierają do 0,15 
% wolnego formaldehydu). 
Właściwości: postad ciekła, obojętne – ilośd for-
maldehydu jest niższa od kwalifikującej odpad do 
niebezpiecznych. 
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5. Żużle i popioły paleniskowe 

 

10 01 01 11000 Podstawowy skład: krzemionka, tlenek wapnia, 
tlenek metali – żelaza, magnezu, glinu, sodu, pota-
su i innych pierwiastków. 
Właściwości: obojętne. 

6. Zużyte materiały szlifierskie 12 01 21 60,0 Podstawowy skład: korund, węglik krzemu, azotek 
boru lub diament. 
Właściwości: obojętne. 

7. Opakowania z papieru i tektury 

 

15 01 01 100,0 Podstawowy skład: celuloza, dodatki i wypełniacze 
jak skrobia, kreda, talk, substancje klejące, barwni-
ki. 
Właściwości: obojętne, palne, biodegradowalne. 

8. Opakowania z tworzyw sztucz-
nych 

 

15 01 02 100,0 Podstawowy skład: polipropylen (PP), polietylen 
(PE), polichlorek winylu (PCW), politereftalan ety-
lenu) (PET), wzbogacone substancjami pomocni-
czymi (barwniki, plastyfikatory, wypełniacze). 
Właściwości: palne, długi czas rozkładu, obojętne. 

9. Opakowania z metali 15 01 04 10,0 Podstawowy skład: stal, metale nieżelazne. 
Właściwości: niepalne. 

10. Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

15 02 03 15,0 Podstawowy skład: bawełna, polimery. 
Właściwości: palne. 

11. Żelazo i stal 

 

17 04 05 100,0 Podstawowy skład: żelazo, węgiel, domieszki in-
nych pierwiastków. 
Właściwości: obojętne, niepalne. 

Łącznie 19485,0  

I.2.4.2. Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego gospodarowania odpadami: 
Odpady magazynowad: 
 w sposób selektywny,  
 w odpowiednich pojemnikach, odpornych na działanie składników odpadów,  
 w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, dostosowanych do ich charakteru i potencjału 

zagrożeo, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 po zebraniu odpowiedniej partii przekazywad do przetwarzania, podmiotom posiadającym 

zezwolenia w tym zakresie. 

Odpady niebezpieczne: 
TABELA NR 9 

 
L.p 

Rodzaj odpadów 
Kod  

odpadów 
Sposób i miejsce ma-

gazynowania odpadów 
Sposób dalszego gospoda-

rowania 

1.  
Mineralne oleje silnikowe, prze-
kładniowe i smarowe niezawiera-
jące związków chlorowcoorga-
nicznych 

13 02 05* Szczelne beczki, pojemniki 
w magazynie na przepra-
cowane oleje 

Odpady przekazywane będą do 
zbierania bądź przetwarzania 
uprawnionym podmiotom (R3, 
R9,R12,R13). Transport odbiorcy 

2.  

Opakowania zawierające pozosta-
łości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

15 01 10* Na palecie  w magazynie na 
przepracowane oleje 

Odpady przekazywane będą do 
zbierania bądź przetwarzania 
uprawnionym podmiotom (R4, 
R5, R12, R13, D1, D5, D10, D14, 
D15). Transport odbiorcy 
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3.  

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w in-
nych grupach), tkaniny do wycie-
rania (np. szmaty, ścierki) i ubra-
nia ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 
(np. PCB) 

15 02 02* W kontenerze  na placu 
magazynowym 

Odpady przekazywane będą do 
zbierania bądź przetwarzania 
uprawnionym podmiotom (R3, 
R12, R13, D1, D5, D10, D14, 
D15). Transport odbiorcy 

Odpady inne niż niebezpieczne: 

TABELA NR 10 

L.p Rodzaj odpadów 
Kod  

odpadów 
Sposób i miejsce magazynowania 

odpadów 
Sposób dalszego gospo-

darowania 

1.  

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 
płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 - płyta 
drewnopochodna 

03 01 05 

 

Luzem (hałdy) lub w kontenerze 
albo boksie magazynowym na 
hali biomasy, w okolicy hali bio-
masy lub na placu składowym 

Odpad będzie przekazy-
wany do przetwarzania 
uprawnionym podmiotom 
zewnętrznym (R1, R3, 
R10, R12, R13). Transport 
odbiorcy. 

2.  

Inne niewymienione odpady – 
popłuczyny z mycia instalacji 

08 01 99 Szczelne pojemniki w magazynie 
odpadów 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R3, R12, 
R13 D2,D4, D8, D9, D13, 
D14, D15). Transport od-
biorcy 

3.  

Odpadowe kleje i szczeliwa inne 
niż wymienione w 08 04 09 

 

08 04 10 Szczelne pojemniki w magazynie 
odpadów 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R1, R3, 
R12, R13, D4, D8, D9, D13, 
D14, D15). Transport od-
biorcy 

4.  

Inne niewymienione odpady (po-
płuczyny klejowe) 

 

08 04 99 Szczelne pojemniki w magazynie 
odpadów 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R5, R12, 
R13, D4, D8, D9, D13, D14, 
D15). Transport odbiorcy 

5.  

Żużle i popioły paleniskowe 

 

10 01 01 Metalowe kontenery ustawione 
przy wytwornicy ciepła technolo-
gicznego  lub w wydzielonym 
boksie 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R5, R12, 
R13, D1, D5, D13, D14, 
D15). Transport odbiorcy 

6.  

Zużyte materiały szlifierskie 12 01 21 Kontener w  wydzielonym miej-
scu placu  magazynowego 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom ( R4, R5, 
R12, R13). Transport od-
biorcy 



7 
 

7.  

Opakowania z papieru i tektury 

 

15 01 01 Kontener w  wydzielonym miej-
scu placu  magazynowego 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R1, R3, 
R12, R13). Transport od-
biorcy 

8.  

Opakowania z tworzyw sztucz-
nych 

 

15 01 02 W kontenerze  lub  na palecie  w  
wydzielonym miejscu placu  ma-
gazynowego 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R1, R3, 
R12, R13, D1, D14, D15). 
Transport odbiorcy 

9.  

Opakowania z metali 15 01 04 W kontenerze  lub  na palecie  w  
wydzielonym miejscu placu  ma-
gazynowego 

Odpady przekazywane 

będą do zbierania bądź 

przetwarzania uprawnio-

nym podmiotom (R1, R3, 

R12, R13, D1, D14, D15). 

Transport odbiorcy 

10.  

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szma-
ty, ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 02 

15 02 03 Kontener w wydzielonym miejscu 
magazynowego 

Odpady przekazywane 

będą do zbierania bądź 

przetwarzania uprawnio-

nym podmiotom (R1, R3, 

R12, R13, D1, D14, D15). 

Transport odbiorcy 

11.  

Żelazo i stal 

 

17 04 05 Kontener w wydzielonym miejscu 
magazynowego 

Odpady przekazywane 
będą do zbierania bądź 
przetwarzania uprawnio-
nym podmiotom (R4, R12, 
R13). Transport odbiorcy 

I.2.4.3. Rodzaj i ilośd odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji podle-
gającej pod pozwolenie zintegrowane: 

TABELA NR 11 

Lp Rodzaj odpadów 
Kod  

odpadów 
Ilośd odpadów 

w Mg/rok 
Proces  

przetwarzania 
Miejsce magazynowania 

1.  Płyta drewnopochodna 03 01 05 79645 R 12 Luzem na placu pod rębakiem 

I.2.4.4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów: 

 Rębak ZENO, działka ewidencyjna 5061/33 obręb Strzelce Opolskie 

I.2.4.5. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania 
oraz opisem procesu technologicznego i podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji. 

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozy-
cji R1-R11.  Płyta drewnopochodna (kod 03 01 05) poddawana będzie rozdrobnieniu, w celu przy-
gotowania jej do transportu, w rębaku ZENO typu ZTLL 1800 x 1900 o wydajności 30 mp/h (240 
000 mp/rok). Odpadowa płyta z hali produkcji przewożona będzie wózkami widłowymi do rębaka, 
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gdzie poddawana będzie skrawaniu na nożach rębaka, a następnie już w postaci zrębki zsypywana 
na przenośnik taśmowy, który transportuje gotową zrębkę do hali M (magazyn biomasy). Roz-
drobniony odpad płyty przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy zewnętrznemu.  

I.2.4.6.  Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa 
wszystkich rodzajów odpadów, które mogą byd magazynowane w tym samym czasie oraz które 
mogą byd magazynowane w okresie roku: 
 

L.p Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Maksymalna masa poszczegól-
nych  rodzajów odpadów które 

mogą byd magazynowane w 
tym samym czasie [Mg] 

Maksymalna masa poszczegól-
nych  rodzajów odpadów które 

mogą byd magazynowane w 
okresie roku  [Mg] 

1. Płyta drewnopochodna 03 01 05 5,0 79645,0 

 

I.2.4.7.  Największa masa odpadów, które mogłyby byd magazynowane w tym samym czasie  w 
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, 
wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innym miejscu ma-
gazynowania odpadów: 
 

l.p Rodzaj odpadów Kod odpadu Masa [Mg] 

1. Płyta drewnopochodna 03 01 05 5,0 

 

I.2.4.8. Całkowita pojemnośd (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 
lub innego miejsca magazynowania odpadów:   

 5 Mg. 
 
I.2.4.9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu 
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: 
 

Warunki ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu utrzymywad zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w operacie przeciwpożarowym, stanowiącym załącznik do wniosku o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego pod nazwą „Operat przeciwpożarowy dla miejsc składowania odpadów 
Kronospan KO w Strzelcach Opolskich”, opracowany przez inż. poż. Wojciecha Lisowskiego w lutym 
2019 r.  

5. Punkt I.4. podpunkt 6 decyzji przyjmuje brzmienie:  

6. Wdrożenie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie 
wszystkie następujące cechy 1: 

 zaangażowanie ścisłego kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, 

 określenie polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie instalacji przez 
kierownictwo, 

 planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadao w powiązaniu z planami finan-
sowymi i inwestycyjnymi, 

 wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: struktury i odpowiedzialności, rekru-
tacji, szkoleo, świadomości i kompetencji, komunikacji, zaangażowania pracowników, do-
kumentacji, wydajnej kontroli procesu, programów obsługi technicznej, gotowości na sytu-
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acje awaryjne i reagowanie na nie, zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi śro-
dowiska, 

 sprawdzanie efektywności i podejmowanie działao korygujących, ze szczególnym uwzględ-
nieniem: monitorowania i pomiarów, działao naprawczych i zapobiegawczych, prowadze-
nia zapisów, niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego i zewnętrznego  
w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi 
ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony o utrzymywany, 

 przegląd systemu zarządzania środowiskowego pod kątem stałej przydatności systemu, je-
go prawidłowości i skuteczności przeprowadzony przez ścisłe kierownictwo, 

 podążanie za rozwojem czystszych technologii, 

 uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeo i przez cały okres jego 
eksploatacji – skutków dla środowiska wynikających z ostatecznego wycofania instalacji  
z eksploatacji, 

 regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej. 

W ramach systemu zarządzania środowiskowego należy przyjąd i wdrożyd 1: 
- plan gospodarowania odpadami, 
- plan gospodarowania hałasem, 
- plan gospodarowania zapachem, 
- plan gospodarowania pyłem. 

1.
 obowiązuje po dostosowaniu instalacji do wymogów konkluzji BAT – zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. II niniej-

szej decyzji 

6.    Punkt I.8.1. decyzji otrzymuje brzmienie: 

I.8.1. Monitoring emisji substancji do powietrza 

Ustala się zakres monitoringu emisji gazów i pyłów do powietrza zgodnie z poniższą tabelą: 
TABELA NR 19 

Źródło  
emisji 

Zakres 
pomiarów 

Częstotliwośd  
pomiarów 

Suszarnia włókien (E50) 
 

 

 

Amoniak 

2 razy w roku 

Formaldehyd 

Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Pył całkowity 
1. 

Pył PM10 

Pył PM 2,5 

Całkowite LZO
 1.

 

Suszarnia włókien (E51) 
 

 

 

Amoniak 

 
2 razy w roku 

Formaldehyd 

Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Pył całkowity 
1. 

Pył PM10 

Pył PM2,5 

Całkowite LZO
 1.
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Prasa główna (E55) 

Amoniak 

2 razy w roku 

Formaldehyd 

Pył całkowity
 1. 

Pył PM10 
1. 

Pył PM 2,5 
1. 

 
Całkowite LZO

 1. 

Piły za prasą (E56) Pył całkowity 
1. 2. 1 raz w roku 

Szlifierki (E57) Pył całkowity 
1. 2. 1 raz w roku 

Linia pił za szlifierkami (E59) Pył całkowity 
1. 2. 1 raz w roku 

1.
 obowiązuje po dostosowaniu instalacji do wymogów konkluzji BAT – zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. II ni-

niejszej decyzji 
2.

 pobieranie próbek z filtrów workowych i cyklofiltrów można zastąpid poprzez stałe monitorowanie spadku ciśnienia w fil-
trze jako szacunkowy parametr zastępczy 

Pomiary należy wykonywad w okresie: 
- wiosenno-letnim (od kwietnia do września), 
- jesienno-zimowym (od października do marca). 

Ustala się usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza na emitorach: E50, E51, E52, E52A, E55, E62, E63, E64 tj., na pro-
stych wolnych od zaburzeo przepływu odcinkach, za urządzeniami ochrony powietrza – spełnia-
jące wymagania PN-Z-040030-7 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar 
stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”. 

7.    Punkt I.8.1.a decyzji otrzymuje brzmienie: 

I.8.1.a. Monitoring emisji substancji do ziemi czy wód. 

Pomiary jakości ścieków opadowych i roztopowych należy prowadzid zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, z częstotliwością, co najmniej raz na trzy miesiące 1. 

Próbki ścieków do kontroli ich jakości pobierad należy w ostatniej studzience kanalizacji desz-
czowej przed włączeniem do kolektora wód kopalnianych.  
1.

 Częstotliwośd badao obowiązuje po dostosowaniu instalacji do wymogów konkluzji BAT – zgodnie z harmono-
gramem określonym w pkt. II niniejszej decyzji. 

8. Punktowi  I.8.2. nadad brzmienie: 
I.8.2. Monitoring procesów technologicznych. 

W ramach monitoringu procesów technologicznych, istotnych z punktu wymagao ochrony śro-
dowiska, konieczne jest monitorowanie:  
- wielkości zużycia podstawowych surowców, 
- wielkości zużycia energii, wody, mediów i stosowanych paliw, 
- wielkości produkcji płyt, 
- ilości odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w ciągu roku. 

9.   Punkt II. decyzji przyjmuje brzmienie: 

II.    Określid termin dostosowania instalacji do nowych wymagao określonych w niniejszej decy-
zji, zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem: 
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Lp. Nowe wymagania Termin wdrożenia 

1. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w ramach systemu zarzą-
dzania jakością  

30.06.2018 r. 

2. Przyjęcie i wdrożenie planu gospodarowania zapachem 30.06.2018 r. 

3. Przyjęcie i wdrożenie planu gospodarowania odpadami 30.06.2018 r. 

4. Przyjęcie i wdrożenie planu gospodarowania hałasem 30.06.2018 r. 

5. Przyjęcie i wdrożenie planu zarządzania energią 30.06.2018 r. 

6. Monitorowanie poziomu emisji zanieczyszczeo do powietrza dodatkowo w 
zakresie pyłu z suszarni i z prasy oraz LZO z suszarni i z prasy 

21.11.2019 r. 

7. Monitorowanie poziomu emisji zanieczyszczeo do powietrza dodatkowo w 
zakresie pyłu z procesu uszlachetniania produktów drewnopochodnych 

21.11.2019 r. 

8. Częstotliwośd monitorowania poziomu emisji do wody ze spływów po-
wierzchniowych (TSS) – raz na trzy miesiące 

21.11.2019 r. 

 
II. Pozostałe warunki decyzji pozostawid bez zmian. 

Uzasadnienie 

W dniu 07.08.2018 r. DSO Sp. z o. o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich, wystąpiła o zmia-
nę pozwolenia zintegrowanego znak ROŚ.6222.1.2015.KŁ.GK.IPS z dnia 6 listopada 2015 r., z póź-
niejszą zmianą, dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych wraz ze źródłami ciepła techno-
logicznego, będącymi integralną częścią instalacji do produkcji płyt, zlokalizowanej w Strzelcach 
Opolskich, przy ul. 1 Maja 52.  

Do ww. wniosku dołączono opracowania pn.: „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla 
zakładu DSO Sp. z o. o. zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52” - cz. jawna             
i  cz. poufna, sporządzone, w  2017 r., przez EkoNorm Sp. z o. o. z Katowic. 

W dniu 07.02.2019 r. Spółka przedstawiła informację o zmianie jej nazwy, to jest z DSO Sp. z o.o., 
na Kronospan KO Sp. z o.o. Pozostałe, podstawowe dane Spółki takie jak: NIP, REGON, numer wpi-
su KRS, adres siedziby pozostały niezmienione.  

Pismem z dnia 25.04.2019 r. (data wpływu 16.05.2019 r.),  Spółka poinformowała o dokonaniu 
aktualizacji umowy ze Spółką Argali Property na dzierżawę działek. 

Analizując złożony wniosek stwierdzono, że wnioskowane zmiany w procesie technologicznym nie 
stanowią istotnej zmiany w instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska – zwanej dalej POŚ, gdyż nie powodują znaczącego zwiększenia emisji 
do środowiska (substancji emitowanych do powietrza, ścieków oraz wytwarzanych odpadów). 
Wobec powyższego, postępowanie o zmianę przedmiotowego pozwolenia nie wymagało wniesie-
nia opłaty rejestracyjnej i udziału społeczeostwa (art. 210 ust. 1 i 218 POŚ). 

W myśl art 209 POŚ, w dniu 14.08.2018 r., zapis wniosku w postaci elektronicznej został przekaza-
ny Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

 Zgodnie z zapisami art. 9 oraz 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1564 o zmianie ustawy 
- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach pozwolenie wymagało dostosowania  do 
obowiązujących przepisów.    

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, wzywano wnioskodawcę o uzupełnienie 
przedstawionego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy  
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z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1592) postanowieniem z dnia 25.09.2018 r. zawieszono z urzędu postępowanie na okres 6 
miesięcy, tj. do czasu uzupełnienia wniosku. W dniu 29.03.2019r., po uzupełnieniu wniosku, po-
stanowieniem z dnia 29.03.2019 r. zostało podjęte zawieszone postępowanie, w sprawie zmiany 
przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. W odpowiedzi na wezwania Spółka do wniosku do-
łączyła:  
- uzupełnienie z dnia 04.09.2018 r.,  
- uzupełnienie z dnia 11.02.2019 r. (z datą wpływu 22.03.2019 r.), wraz z: „Operatem przeciwpoża-

rowym”, postanowieniem Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej wyrażającym zgodę na zasto-
sowanie warunków ochrony przeciwpożarowej opisanych w Operacie, 

- uzupełnienie z dnia 25.04.2019 r. (z datą wpływu 16.05.2019 r.), 
- uzupełnienie z dnia 04.06.2019 r. (z datą wpływu 13.06.2019 r.), 
- uzupełnienie z dnia 23.07. 2019 r. (z datą wpływu 25.07.2019 r.), 
- uzupełnienie  z dnia 30.08.2019 r. (z datą wpływu 6.09.2019 r.). 

Zgodnie z art. 48 a ustawy o odpadach, Starosta Strzelecki wydał postanowienie ROŚ. 6222.1. 
2018.IPS z dnia 26.07.2019 r., w którym określił Spółce, formę i wysokośd zabezpieczenia roszczeo 
w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: 
1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do 
ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, 
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, 
– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości 
z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w ro-
zumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 
w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebez-
pieczne.  Postanowienie to zostało zmienione (na wniosek strony) postanowieniami ROŚ.6222. 
1.2018.IPS z dnia 22.08.2019 r., ROŚ.6222.1.2018.IPS z dnia 17.09. 2019 r. oraz ROŚ.6222.1. 
2018.IPS z dnia 8.10.2019 r., Spółka z została zobowiązana do wpłacenia kwoty w wysokości 1500 
zł, do depozytu,  w terminie  dwóch tygodni od  dnia uprawomocnienia się  postanowienia. 

Na podstawie  art. 183 c ust. 2  ustawy Prawo ochrony środowiska,  wnioskiem  z dnia  18.06.2019 
zwrócono się do Komendanta Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich   
o przeprowadzenie kontroli instalacji  w zakresie spełniania wymagao określonych  w przepisach 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.  W dniu 
29.07.2019 r. Komendant Powiatowy wydał postanowienie o numerze PZ.5560.6.2019, pozyty-
wnie opiniujące zagadnienia będące przedmiotem wniosku. 

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej, w dniu 02.07.2019 r., przeprowadzono oglę-
dziny instalacji IPPC w zakładzie Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. W trakcie oglę-
dzin omówiono sposób funkcjonowania instalacji i sprawdzono zgodnośd zapisów wniosku ze sta-
nem faktycznym.  

W trakcie postępowania treśd wniosku przesłano w dniu 6.09.2018 r. do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu wyrażenie ewentualnych  uwag odnośnie zakresu zmian  
w pozwoleniu. RZGW w Gliwicach w dniu 11.09.2018 r. poinformowało, że nie wnosi uwag do 
wniosku. 

Po stwierdzeniu, iż przedłożony wniosek wraz z przedstawionymi dokumentami i uzupeł-
nieniami, spełniał wymagania określone w art. 208 ustawy POŚ oraz  art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm) 
postanowiono poprzez niniejszą decyzję zmienid pozwolenie zintegrowane dla instalacji do pro-
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dukcji płyt drewnopochodnych wraz ze źródłami ciepła technologicznego, będącymi integralną 
częścią instalacji do produkcji płyt, zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich, przy ul. 1 Maja 52. 

W związku z powyższym niniejszą decyzją zmienia się pkt. I decyzji poprzez wprowadzenie 
nowej nazwy Spółki, tj. zamiast DSO Sp. z o.o. wprowadza się Kronospan KO Sp. z o.o. 

W punkcie I.1.1 pozwolenia określającym rodzaj i miejsce prowadzonej działalności aktua-
lizuje się obszar jej prowadzenia, który obejmuje następujące działki: 4830/1, 5061/54, 5062/27, 
5061/44, 5061/11, 5061/12, 5061/58, 5061/59, 5061/51, 5061/33, 5061/19, 5061/46, 5061/36, 5061/17, 
5061/18, 5061/55, 5061/56, 5061/57, 5061/27, 5061/3, 4863/1, 4866/2, 4882/9, 4882/10, 4885/11, 
4885/12, 4885/16, 4885/17, 5061/60, 5061/61, 5061/52, 4885/13, 4866/6, 4866/4, 4866/5, 5061/30, 
5061/50, 5062/3, 5061/28, obręb Strzelce Opolskie.  

W przedstawionej przez Spółkę dokumentacji wniesiono o objęcie pozwoleniem emisji 
całkowitego LZO z procesu suszenia włókien, która zgodnie z przedstawioną interpretacją powinna 
byd określona dla procesu suszenia włókien przy produkcji płyt pilśniowych. Wniesiono również  
o zmianę dopuszczalnej wielkośd emisji dwutlenku azotu.    

W przedstawionych do wniosku o zmianę pozwolenia obliczeniach poziomów substancji w po-
wietrzu wykazano, że emisja substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji będącej przed-
miotem wniosku nie spowoduje, poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada 
tytuł prawny, przekroczeo stężeo dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  
z 2012r., poz. 1031 z późn. zm.), ani przekroczeo wartości odniesienia określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia niektórych sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Z przedstawionych obliczeo oraz załączonej do 
wniosku analizy, wynikało również, że po dostosowaniu instalacji do wymagao konkluzji BAT, okre-
ślonych w Decyzji Wykonawczej Komisji, z dnia 20 listopada 2015 r., ustanawiającej konkluzje do-
tyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do produkcji płyt drewnopo-
chodnych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. L 306/31  
z 24.11.2015), instalacja nie będzie powodowad przekroczenia określonych w konkluzjach, granicz-
nych wielkości emisyjnych.  

W związku z powyższym i zgodnie z wnioskiem strony, w pkt. I.2.1.2 pozwolenia zmienia się do-
puszczalną wielkości emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Uznano przed-
stawioną przez Spółkę interpretację Komisji EU dotyczącą ustalania wielkości emisji całkowitego 
LZO dla procesu suszenia wiórów i ustalono jej wielkośd. Ustalono również nową wielkośd emisji 
dwutlenku azotu. Wielkośd emisji substancji do powietrza ustalono na poziomie nie powodującym 
przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych ustalonych w konkluzjach BAT. Dla całej instalacji 
ustalono wielkośd emisji w tonach na rok. Dopuszczalna emisja roczna została ustalona na podsta-
wie danych określonych przez wnioskodawcę.  

W punkcie I.2.4.1. pozwolenia, określającym rodzaj i ilośd odpadów przewidywanych do 
wytworzenia w ciągu roku, w tabeli  Nr 7 dostosowano  właściwości  wytwarzanych odpadów nie-
bezpiecznych, natomiast w tabeli Nr 8 ujęto do wytwarzania  dwa dodatkowe odpady inne niż nie-
bezpieczne, tj. opakowania z metali (kod 15 01 04) w ilości 10 Mg/rok oraz sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (kod 15 02 03 )  w ilości 15 Mg/rok  oraz 
zwiększono ilośd przewidzianych odpadów do wytworzenia w postaci  płyty drewnopochodnej  
i pyłu (kod 03 01 05) z 5 Mg/rok na 38 888 Mg/rok (zwiększenie  ilości wynika z faktu iż do tej pory 
pył był uznany za produkt uboczny). 

W punkcie I.2.4.2. pozwolenia, określającym miejsce i sposób magazynowania oraz sposób 
dalszego gospodarowania odpadami, w tabeli Nr 9 dostosowano miejsca magazynowania i sposób 
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dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi, a w tabeli Nr 10 określono 
sposób i miejsce magazynowania odpadów oraz sposób gospodarowania dla dodanych odpadów 
innych niż niebezpieczne o kodach 15 01 04 i 15 02 03 oraz zaktualizowano  miejsca magazynowa-
nia pozostałych odpadów. 

 W punkcie I.2.4.3. pozwolenia, określającym  rodzaj i ilośd odpadów dopuszczonych do 
przetwarzania w ciągu roku w instalacji podlegającej pod pozwolenie zintegrowane, wykreślono  
odpady  kory i korka (kod 03 01 01) oraz trociny, wióry, ścinki z obróbki drewna, odwodnione osa-
dy drzewne (kod 03 01 05) oraz  zaktualizowano miejsce magazynowania  odpadów płyty drewno-
pochodnej (kod 03 01 05). 

Zgodnie z  art. 6  pkt 3, ustawy  z dnia 19  lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,  zmieniającym   brzmienie art. 11 ust 5  usta-
wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  produkty przetworzenia drewna takie, jak kora, struży-
ny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne 
pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiące mechanicznie 
przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji, zostały 
uznane za produkt uboczny. Mając na uwadze powyższe, odpady kory i korka (kod 03 01 01) oraz 
trociny, wióry, ścinki z obróbki drewna, odwodnione osady drzewne (kod 03 01 05), przestały byd 
odpadami, dlatego też nie podlegają zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.  

W punkcie I.2.4.4. pozwolenia, określającym  miejsce przetwarzania odpadów, wykreślono 
WTC - wytwornicę ciepła technologicznego o nominalnej mocy cieplnej – 26 MW; działka ewiden-
cyjna 5061/33 obręb Strzelce Opolskie, w której były przetwarzane odpady o kodzie 03 01 01 oraz 
03 01 05. 

W punkcie I.2.4.5. pozwolenia, określającym dopuszczone metody przetwarzania odpadów 
ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisem procesu technologicznego i podaniem rocznej 
mocy przerobowej instalacji, wykreślono  metodę odzysku  R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii. 

Punkt I.2.4.6. pozwolenia określający rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku  
z działalnością polegającą na przetwarzaniu odpadów, został zastąpiony punktem określającym  
maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich ro-
dzajów odpadów, które mogą byd magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą byd maga-
zynowane w okresie roku. 

W Zakładzie  nie będzie prowadzony  odzysk  w procesie R1, polegający na  spalaniu odpadów kory 
i korka (kod 03 01 01) oraz trocin, wiórów, ścinków z obróbki drewna, odwodnionych osadów 
drzewnych  (kod 03 01 05) w wytwornicy ciepła technologicznego, w związku z czym  nie będą wy-
twarzane odpady żużli i popiołów paleniskowych (kod 10 01 01) pochodzące z procesu przetwa-
rzania. 

W związku z koniecznością dostosowania  pozwolenia do obowiązujących przepisów  wynika-
jącacych z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz.1592 z późn. zm) zmieniono zapis punktu I.2.4.6  oraz dodano następujące 
punkty: 

 I.2.4.7.  Największa masa odpadów, które mogłyby byd magazynowane w tym samym 
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 
odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 
innym miejscu magazynowania odpadów, 

 I.2.4.8. Całkowita pojemnośd (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 



15 
 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów,   

 I.2.4.9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu 
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. 

 
Zmienia się zapis pkt. I.4. pozwolenia, w punkcie 6 „Wdrożenie i przestrzeganie systemu 

zarządzania środowiskowego…”, tj. wprowadza się obowiązek sprawdzania efektywności i podej-
mowania działao korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem: monitorowania i pomiarów, dzia-
łao naprawczych i zapobiegawczych, prowadzenia zapisów, niezależnego (jeżeli jest to możliwe) 
audytu wewnętrznego i zewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego 
jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany. 

W niniejszej decyzji, w pkt. I.8.1. pozwolenia określającym monitoring emisji substancji do 
powietrza dodaje się obowiązek monitorowania emisji całkowitego LZO do powietrza. Zakres i spo-
sób monitorowania ustalono, zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy POŚ, tj. zgodnie z wymaganiami 
określonymi w konkluzjach BAT (BAT14).  

W punkcie I.8.1.a. pozwolenia określającym monitoring emisji substancji do ziemi czy 
wód, zmienia się miejsce poboru próbek ścieków do kontroli ich jakości.  

Niniejszą decyzją wprowadza się zmiany w pkt II pozwolenia, tj. w harmonogramie okre-
ślającym termin dostosowania instalacji do nowych wymagao określonych w niniejszej decyzji, 
wprowadza się termin wprowadzenia monitoringu emisji całkowitego LZO z suszarni. 

Pozostałe warunki pozwolenia pozostają bez zmian. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
zawiadomieniem z dnia 18 września 2019 r. poinformowano stronę, że zostały zebrane dowody 
oraz materiały niezbędne do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej in-
stalacji, a także o możliwości wypowiadania się strony co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądao. W wyznaczonym 7 dniowym terminie od strona nie wypowiedziała się 
odnośnie zebranych dowodów i materiałów. 

Biorąc pod uwagę to, iż wnioskowane zmiany w instalacji nie są istotne, a przedmiotowa in-
stalacja będzie spełniad wymagania dla Najlepszej Dostępnej Techniki BAT, określone w załączniku 
do Decyzji Wykonawczej Komisji, z dnia 20 listopada 2015 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych, zgod-
nie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, orzeczono jak w sentencji.  

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w kwocie 1005,50 zł, a kopię do-
wodu opłaty z dnia 06.08.2018 r. dołączono do wniosku (opłata wniesiona na podstawie ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za 
pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu 
terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu ad-
ministracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświad-
czenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się osta-
teczna i prawomocna.  
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