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DECYZJA 

 

Działając na podstawie: 

 art. 151, art. 181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184,art. 188, art. 201,   

art. 202, art. 204, art. 211,art. 218 art.  224, w związku z art. 378 ust. 2a pkt. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  

z 2013r. poz.1232. ze zm.),  

 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),  

 ust. 4 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 

2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 

jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055),  

 § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),  

 § 31 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011r. Nr 95, poz. 558), 

 § 2 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 

2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  

(Dz. U. z 2012r., poz. 1031),  

 § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87),  

 § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.),  

 § 8, § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),  

 § 2, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 

2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku  

z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminu  

i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2013r. Spółki Plastbud z siedzibą  
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w Pustkowie 164B, 39-205 Pustków, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego  

na prowadzenie instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej 

z zastosowaniem procesów chemicznych, zlokalizowanej na działkach ozn. nr ewid. 

1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków; 

 orzekam 

udzielam Plastbud Sp. z o.o. NIP 8722123816 REGON 691670320 pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic ftalowych, żywic 

styrenowych, maleinianu di-2-etyloheksylu, sulfobursztynianu 2-etyloheksylu, 

pokostu lnianego oraz rafinacji oleju roślinnego i ustalam:  

I. Parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności  

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności 

Instalacja do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej  

z zastosowaniem procesów chemicznych, w tym: 

 żywic ftalowych (w ksylenie lub benzynie) o zdolności produkcyjnej  

3620 Mg/rok, 

 żywic styrenowanych o zdolności produkcyjnej 200 Mg/rok, 

 maleinianu di-2-etyloheksylu o zdolności produkcyjnej 500 Mg/rok, 

 sulfobursztynianu 2-etyloheksanolu o zdolności produkcyjnej 300 Mg/rok, 

 pokostu lnianego – 100 Mg/rok, 

 rafinacji oleju roślinnego – 500 Mg/rok. 

I.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom.  

I.2.1. Autonomiczne linie produkcyjne: 

I.2.1.1 Zespół dwóch identycznych linii technologicznych RM1 i RM2 w tym każda 

składająca się z : 

 reaktora o pojemności roboczej 8,7m3 i całkowitej 11,7 m3 z mieszadłem,  

z zewnętrzną wężownicą grzewczą (czynnik grzewczy z centralnego układu 

grzewczego) i wewnętrzną wężownicą chłodzącą, na odwietrzeniu reaktora 

skraplacz sprzężony z reaktorem, ze stanowiskiem zasypu surowców sypkich 

posiadającym odciąg pyłów, 

 mieszalnika o pojemności roboczej 13,0 m3 i całkowitej 16,2 m3 z wężownicą 

chłodzącą oraz ze skraplaczem na odwietrzeniu, 

 aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 układu rurociągów. 

I.2.1.2 Linia technologiczna R3 w tym: 

 reaktor o pojemności 4m3 z mieszadłem, z wężownicą grzewczą (czynnik 

grzewczy z centralnego układu grzewczego) i płaszczem chłodzącym, na 

odwietrzeniu reaktora skraplacz sprzężony z reaktorem, ze stanowiskiem 

zasypu surowców sypkich posiadającym odciąg pyłów,  

 aparatura kontrolno-pomiarowa, 
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 układ rurociągów. 

I.2.1.3 Linia technologiczna T1 w tym: 

 reaktor o pojemności 1 m3 z mieszadłem, z wężownicą grzewczą (czynnik 

grzewczy z centralnego układu grzewczego) i wężownicą chłodzącą, na 

odwietrzeniu reaktora skraplacz sprzężony z reaktorem, ze stanowiskiem 

zasypu surowców sypkich posiadającym odciąg pyłów, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa, 

 układ rurociągów. 

1.2.1.4 Linia technologiczna T2 w tym: 

 reaktor o pojemności 0,5 m3 z mieszadłem, z ogrzewaniem indukcyjnym  

i płaszczem chłodzącym, na odwietrzeniu reaktora skraplacz sprzężony  

z reaktorem, ze stanowiskiem zasypu surowców sypkich posiadającym odciąg 

pyłów, 

 mieszalnik o pojemności 1 m3 z wężownicą chłodzącą oraz ze skraplaczem na 

odwietrzeniu, 

 aparatura kontrolno-pomiarowej, 

 układ rurociągów. 

I.2.2  Zbiorniki magazynowe  

I.2.2.1. Zlokalizowane w wiacie produkcyjno – magazynowej 

Tabela nr 1 

Lp. 
Kod 

zbiornika 
Zawartość zbiornika 

Wielkość 
zbiornika 

poj. 
czynna 

(m
3
) 

Opis zbiornika 
Sposób 

zabezpieczenia 

1.  1/1 zbiornik rezerwowy 37,5 Zbiorniki 

naziemne, 

zlokalizowane 

pod wiatą 

magazynową, 

jednopłaszczowe 

umieszczone na 

wspólnej tacy. 

Taca magazynowa 
wykonana w formie 

szczelnej 
żelbetowej wanny  

o zagłębieniu 
 1,7 m i pojemności 
całkowitej ok. 400 

m
3 
(pojemność 

czynna ok. 205 m
3
). 

2.  1/2 
maleinian  

di-2-etyloheksylu 
37,5 

3.  1/3 olej roślinny 47 

4.  1/4 olej roślinny 60 

5.  1/5 olej roślinny 60 

6.  1/6 olej roślinny 60 

7.  2/1 benzyna 58,9 

Zbiorniki 
naziemne, 

zlokalizowane 
pod wiatą 

magazynową, 
jednopłaszczowe 

z systemem 
kontroli wycieku 
umieszczone na 
wspólnej tacy. 

Taca magazynowa 
produktów  

i rozpuszczalników 
wykonana w formie 

szczelnej 
żelbetowej wanny  
o zagłębieniu ok 

1,4m i pojemności 
całkowitej ok. 

350m
3
. 

8.  2/2 ksylen 38,4 

9.  2/3 zbiornik rezerwowy 38,4 

10.  2/4 
żywica w ksylenie r-r 

80% do styrenowania 
38,4 

11.  2/5 
żywica w benzynie r-r 

70% 
58,9 

12.  2/6 
żywica w ksylenie r-r 

50% 
38,4 

13.  2/7 żywica styrenowana 38,4 
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I.2.2.2. Pozostałe 

Tabela nr 2 

Lp. Oznakowanie 
Rodzaj 

magazynowanych 
substancji 

Wielkość charakteryzująca 
magazyn i sposób 
magazynowania 

Zabezpieczenia 
zbiorników 

 i miejsc 
magazynowania 

substancji 
ciekłych 

1.  

 
C1 

magazyn 
surowców, 

półproduktów, 
produktów 

Bezwodniki  
i kwasy organiczne 

20,0 Mg 
- w workach lub big – bagach 

na paletach, na szczelnej 
posadzce pod wiatą, 

Szczelne podłoże 
pod wiatą 

magazynową, 
wykonane z betonu, 
dylatacje pomiędzy 

płytami 
zabezpieczone 

środkiem 
uszczelniającym, 
pomieszczenie 
zabezpieczone 
przed opadami 

atmosferycznymi, 
podłoże wykonane 

w formie tacy 
zabezpieczającej 
rozprzestrzenienie 
się surowców poza 

obrys wiaty 

Alkohole 
wielowodorotlenowe 

(sypkie) 

Alkohole 
wielowodorotlenowe 

(płynne) 

20,0 Mg 
szczelne paleto pojemniki   

z tworzywa sztucznego  
o pojemności 1 m

3,
 na 

szczelnej posadzce pod 
wiatą 

Bezwodnik kwasu 
maleinowego 

20,0 Mg 
w workach lub big-bagach na 

paletach, na szczelnej 
posadzce pod wiatą, 

Katalizatory 
(płynne) 

0,4 m
3 

w szczelnym pojemniku  
o pojemności 

200l, na szczelnej posadzce 
pod wiatą 

Katalizatory  
(sypkie) 

0,2 Mg 
w workach lub big-bagach na 

paletach, na szczelnej 
posadzce pod wiatą 

Pirosiarczyn sodu 

20,0 Mg 
w workach lub big-bag na 

paletach, na szczelnej 
posadzce pod wiatą 

Sulfobursztynian  
2-etyloheksylu 

10 m
3 

szczelne paletopojemniki  
z tworzywa sztucznego  

o pojemności 1 m
3
,  

na szczelnej posadzce pod 
wiatą 

Sole organiczne 

1,0 Mg 
w beczkach (200l) lub 

pojemnikach(50l),  
na szczelnej posadzce pod 

wiatą 

Ziemia bieląca 

10,0 Mg 
W workach lub big-bagach 
na paletach, na szczelnej 

posadzce pod wiatą 

2.  
C2 

magazyn 
nadtlenków 

Inicjatory 

0,5 Mg 
w workach lub big-bag na 

paletach, na szczelnej 
posadzce w budynku 

Szczelne podłoże  
w budynku, 

pomieszczenie 
zabezpieczone 

przed 
opadami 

atmosferycznymi 
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I.2.3  Centralny odciąg pyłu ze stanowisk zasypu surowców sypkich 

Stanowiska zasypu surowców do reaktorów będą wyposażone w skolektorowany 

odciąg, zakończony filtrem workowym. 

I.2.4. Układ grzewczy  

Wszystkie reaktory ogrzewane będą za pomocą wspólnego centralnego układu 

grzewczego, składającego się z kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy 

700kW.  

I.2.5. Układ chłodzenia instalacji 

 zasobnik wody o pojemności około 150 m3, 

 wentylatorowa chłodnia ociekowa. 

Woda chłodząca w obiegu zamkniętym, brak zrzutów do środowiska. 

I.2.6. Instalacja azotu 

Wymienna wiązka butli z azotem technicznym, który będzie po reduktorze 

rozprowadzony przewodami do przepływomierzy i do poszczególnych aparatów, 

zbiorników. 

I.2.7. Instalacja sprężonego powietrza 

Agregat sprężarkowy SCS 22-08A o wydajność 180m3/h 2,8÷3,2 m3/min i mocy 

silnika 18,5÷22 kW.  

I.3. Charakterystykę prowadzonych procesów technologicznych  

I.3.1. Produkcja żywic ftalowych (w ksylenie lub w benzynie) metodą azeotropową 

będzie możliwa do prowadzenia w autonomicznych liniach produkcyjnych RM1, 

RM2, T1, T2. Będzie prowadzona w reaktorze, do którego będą dozowane 

podstawowe surowce tj. olej roślinny, alkohole wielowodorotlenowe (alkoholiza). 

Dodawanie kolejno do reaktora kwasu (i/lub bezwodników kwasów ftalowych), 

katalizatorów oraz ksylenu, rozpocznie proces kondensacji. Faza gazowa 

przepuszczana będzie przez skraplacz gdzie nastąpi przemiana fazy gazowej  

w ciekłą i całość trafi do rozdzielacza faz. Po rozdzieleniu z wodą, ksylen zawracany 

będzie do reaktora, a woda stanowiąca odpad odebrana zostanie z układu.  

Uzyskany produkt będzie wstępnie schładzany i rozcieńczany w rozpuszczalniku do 

żądanego stopnia rozcieńczania. W liniach złożonych z reaktora i mieszalnika (RM1, 

RM2, T2) będzie następować przepompowywanie żywicy do mieszalnika, przestrzeń 

gazowa mieszalnika i reaktora będzie spięta wahadłem gazowym.  

Gotowy produkt kierowany będzie do zbiornika magazynowego, zlokalizowanego na 

tacy produktów i półproduktów. 

I.3.2. Produkcja żywic styrenowych będzie możliwa do prowadzenia  

w autonomicznych liniach produkcyjnych RM1, RM2, T1, T2. Będzie prowadzona  

w reaktorze, do którego w pierwszym etapie dozowana będzie żywica ftalowa.  

Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do reaktora dodawane kolejno będą styren  

z inicjatorem. Styren będzie dozowany w sposób liniowy tak aby jego stężenie nie 

przekroczyło 10% w roztworze. Kolejnym etapem procesu (po schłodzeniu 
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zawartości reaktora) będzie dozowanie ksylenu, tak aby jego stężenie w roztworze 

żywicy osiągnęło wymaganą wartość.  

Gotowy produkt kierowany będzie do zbiornika magazynowego, zlokalizowanego  

na tacy produktów i półproduktów. 

I.3.3. Produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksanolu będzie przebiegać dwuetapowo.  

Proces produkcji zapoczątkowany będzie wytworzeniem półproduktu tj. estru 

maleinianu 2-etyloheksanolu, jego produkcja będzie możliwa do prowadzenia  

w autonomicznych liniach produkcyjnych RM1, RM2, T1, T2. Do produkcji używany 

będzie alkohol 2-etyloheksylowy, bezwodnik kwasu maleinowego.  

Produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksanolu będzie prowadzona w jednej 

autonomicznej linii R3. Będzie prowadzona w reaktorze, do którego wprowadzany 

będzie maleinian 2 – etyloheksylu, pirosiarczan sodu rozpuszczalnik oraz 

katalizatory. Proces prowadzony będzie w atmosferze gazu obojętnego. Gotowy, 

schłodzony produkt rozlewany będzie do zbiorników magazynowych, które 

kierowane będą do magazynu produktów.  

I.3.4 Produkcja pokostu lnianego będzie prowadzona w jednej autonomicznej linii R3. 

Do reaktora dozowany będzie olej rafinowany oraz sykatywy (sole organiczne 

metali). Całość będzie ogrzewana i po określonym czasie przepompowywana,  

po schłodzeniu kierowana do magazynu oleju roślinnego. 

I.3.5 Rafinacja oleju roślinnego 

Rafinacja oleju będzie prowadzona w jednej autonomicznej linii R3. Do reaktora R3 

dozowany będzie surowy olej roślinny. Całość będzie podgrzewana do temperatury 

100°C. Po osiągnięciu temperatury 60°C dozowana będzie ziemia bieląca w ilości  

do 3% wagowych. Po wymieszaniu, przefiltrowaniu na prasie filtracyjnej  

i odwirowaniu w wirówce, gotowy olej przepompowywany będzie do zbiornika 

magazynowego. 

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania 

instalacji 

II.1. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 

II.1.1. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych  

do powietrza.  

Tabela nr 3 

Lp. Emitor Źródła emisji 
Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna wielkość emisji 

kg/h 
S1 

[mg/m
3
] 

S3 
[%] 

S5 
[%] 

proces produkcji żywic w benzynie r-r 70% 

1.  E1 
dozowanie surowców do 
reaktora 

LZO (ksylen) - 150 3 3 

2.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- 150 3 3 

3.  E1 
dozowanie benzyny do 
mieszalnika 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- 150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 50% 

4.  E1 
dozowanie surowców do 

reaktora 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

5.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - 150 3 3 
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6.  E1 
dozowanie ksylenu do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) - 150 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 80% 

7.  
E1 dozowanie surowców do 

reaktora 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

8.  
E1 zrzut żywicy do 

mieszalnika 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

9.  
E1 dozowanie ksylenu do 

mieszalnika 
LZO (ksylen) - 150 3 3 

proces produkcji żywicy styrenowanej 

10.  E1 
dozowanie surowców do 
reaktora 

LZO (ksylen) 
- 

150 3 3 

11.  E1 
dozowanie styrenu do 
reaktora 

LZO (ksylen, styren) 
- 

150 3 3 

12.  E1 
zrzut żywicy do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) 
- 

150 3 3 

13.  E1 
dozowanie ksylenu do 
mieszalnika 

LZO (ksylen) 
- 

150 3 3 

produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksylu 

14.  E5 
synteza 
sulfobursztynianu  
2-etyloheksylu 

dwutlenek siarki 0,112 - - - 

dozowanie surowców sypkich do instalacji 

15.  E4 zasyp surowców sypkich 

pył ogółem 0,0034 - - - 

pył zawieszony PM10 0,0034 - - - 

pył zawieszony PM2,5 0,0034 - - - 

Magazyn surowców do produkcji żywic ftalowych 

16.  
E2/1 zbiornik magazynowy 

benzyny 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

- 
3 3 

17.  
E2/2 zbiornik magazynowy 

ksylenu 
LZO (ksylen) 

- 
- 

3 3 

proces produkcji żywic w benzynie r-r 70% 

18.  
E2/3 zrzut do zb 

magazynowego żywicy 
w benzynie 

LZO (węglowodory 
alifatyczne) 

- 
- 3 3 

19.  
E2/3 

dystrybucja – cysterny 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

- 3 3 

20.  
E3 

dystrybucja – pojemniki 
LZO (węglowodory 
alifatyczne) - 

- 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 50% 

21.  
E2/4 zrzut do zb 

magazynowego żywicy 
w ksylenie 50% 

LZO (ksylen) 
- 

- 3 3 

22.  E2/4 dystrybucja – cysterny LZO (ksylen) - - 3 3 

23.  E3 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - - 3 3 

proces produkcji żywic w ksylenie r-r 80% 

24.  E2/5 
zrzut do zb. 
magazynowego żywicy 
do styrenownaia 

LZO (ksylen) - - 3 3 

proces produkcji żywicy styrenowanej 

25.  
E2/6 zrzut do zb 

magazynowego żywicy 
styrenowanej 

LZO (ksylen) 
- 

- 3 3 

26.  E2/6 dystrybucja – cysterny LZO (ksylen) - - 3 3 

27.  E3 dystrybucja – pojemniki LZO (ksylen) - - 3 3 

Emisje z procesów pomocniczych 

28.  Ek1 Kocioł gazowy 700 kW 
dwutlenek siarki 0,0066 - - - 

dwutlenek azotu 0,1054 - - - 
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tlenek węgla 0,0296 - - - 

pył ogółem 0,0012 - - - 

pył zawieszony PM10 0,0012 - - - 

pył zawieszony PM2,5 0,0012 - - - 

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:  

Tabela nr 4 

Lp. Nazwa substancji zanieczyszczającej 
Dopuszczalna 
wielkość emisji 

Mg/rok 

1.  LZO 0,211 

2.  dwutlenek siarki 0,086 

3.  dwutlenek azotu 0,411 

4.  tlenek węgla 0,115 

5.  pył ogółem 0,006 

6.  pył zawieszony PM10 0,006 

7.  pył zawieszony PM2,5 0,006 

 

II.2. Dopuszczalną wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi 

poziomami hałasu poza Zakładem, wyznaczonymi wskaźnikami hałasu LAeq D
 

i LAeq N w następujący sposób: 

1) W odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w kierunku 

północno – wschodnim i wschodnim od granic Zakładu: 

 w godzinach od 6.00 do 22.00….............55 dB(A),  

 w godzinach od 22.00 do 6.00….............45 dB(A).  

2) w odniesieniu do terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży zlokalizowanych w kierunku wschodnim od granic Zakładu: 

 w godzinach od 6.00 do 22.00….............50 dB(A). 

II.3. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia  

z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości 

II.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości . 

II.3.1.1 Odpady niebezpieczne.  

Tabela nr 5 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj 
odpadu 

Właściwości i podstawowy skład chemiczny  
Ilość 

odpadów 
[Mg/rok] 

1.  07 01 08* 

Inne 
pozostałości 

podestylacyjne 
i poreakcyjne 

Jest to odpad niebezpieczny (stan skupienia – 

ciecz), powstający w wyniku produkcji wyrobu 

gotowego jakim jest żywica ftalowa w ksylenie 

lub w benzynie oraz produkcji sulfobursztynianu  

2-etyloheksylu, w postaci wody po 

kondensacyjnej zawierającej resztki oleju 

lnianego i rycynowego, pozostałości żywicy, 

120,0 



OS-I.7222.53.2.2013.EK   Strona 9 z 55 

oraz rozpuszczalników organicznych. 

Składniki, które decydują, że odpad jest 

odpadem niebezpiecznym (skład chemiczny) 

- rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem 

rozpuszczalników halogenowanych, 

- aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne 

związki organiczne. 

Właściwości powodujące że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi: 

H-5 – „szkodliwe” 

2.  13 02 08 * 

Inne oleje 
silnikowe, 

przekładniowe 
i smarowe 

Odpad niebezpieczny, pochodzący z okresowej 

wymiany oleju przekładniowego i smarowego  

w maszynach i urządzeniach technicznych 

eksploatowanych w zakładzie. Przepracowane 

oleje o zmiennym składzie spowodowanym 

wpływem temperatury oraz zanieczyszczeniami 

mechanicznymi. Zużyte oleje są odpadami 

ciekłymi o właściwościach hydrofobowych, 

znacznej lepkości i ciężarze właściwym 

mniejszym od wody. 

Składniki, które decydują, że odpad jest 

odpadem niebezpiecznym (skład chemiczny) 

węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub 

siarką. 

Właściwości powodujące że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi 

H5 – „szkodliwe” 

H14 – „ekotoksyczne” 

1,5 

3.  15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 

niebezpieczny
ch, lub nimi 

zanieczyszczo
-ne 

Opakowania surowców w postaci beczek o poj. 

V= 200l, oraz paletopojemników o poj. V = 1000l  

zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych. 

Składniki, które decydują, że odpad jest 

odpadem niebezpiecznym (skład chemiczny) 

tworzywo sztuczne (polietylen) zanieczyszczone 

następującymi substancjami: 

- aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne 

związki organiczne. 

- rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem 

rozpuszczalników halogenowanych. 

Właściwości powodujące że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi 

H5 – „szkodliwe” – ze względu na pozostałości  

w opakowaniach. 

2,0 
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4.  15 02 02* 

Sorbenty, 
materiały 
filtracyjne  

(w tym filtry 
olejowe 
nieujęte  
w innych 
grupach), 
tkaniny do 
wycierania 

(np. szmaty, 
ścierki)  

i ubrania 
ochronne 

zanieczyszczo
ne 

substancjami 
niebezpieczny

mi 

Zabrudzona odzież ochronna pracowników – 

tekstylia z włókien naturalnych (bawełna) lub 

sztucznych, czyściwo używane przy 

czynnościach związanych z użytkowaniem oraz 

serwisowych i naprawczych linii 

technologicznych. Jest to w głównej mierze 

czyściwo bawełniane lub papierowe zabrudzone 

substancjami niebezpiecznymi tj. ropopochodne 

(oleje, smary), żywice.  

Filtry stosowane do filtracji produkowanej żywicy 

w instalacji do produkcji żywicy ftalowej 

ogólnego stosowania. Filtry będą 

zanieczyszczone resztkami żywicy. Filtry 

wykonane są z włókniny polipropylenowej  

z kołnierzem z polipropylenu. 

Wyeksploatowane filtry z urządzeń odpylających 

zastosowanych na stanowiskach zasypu 

surowców. Będzie to tkanina filtracyjna z włókien 

sztucznych zanieczyszczona w niewielkim 

stopniu substancjami niebezpiecznymi. 

Filtry olejowe, powstające w wyniku okresowej 

wymiany, zanieczyszczone olejem i cząstkami 

stałymi. Filtry wykonane są z papieru (włókna 

organiczne z celulozy oraz wypełniacze 

organiczne: np. skrobia ziemniaczana  

i wypełniacze nieorganiczne – mineralne 

np. kaolin, talk, gips, kreda) i umieszczone  

w stalowej obudowie z uszczelką gumową. 

Zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

sorbenty powstałe podczas zbierania rozlanych 

substancji z powierzchni posadzek. Jako 

sorbent wykorzystywane będą trociny z drzew. 

Skład chemiczny drewna: celuloza 55%, lignina 

30%, hemicelulozy 10%, żywice i gumy – 4,5%, 

związki mineralne 0,5%  

Składniki, które decydują, że odpad jest 

odpadem niebezpiecznym (skład chemiczny) 

bawełna, papier, różnego rodzaju tkaniny 

sztuczne, trociny zanieczyszczone 

węglowodorami i ich związkami z tlenem, 

azotem i siarką. 

Właściwości powodujące że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi 

H14 – „ekotoksyczne” 

3,50 

5.  16 02 13* 

Zużyte 
urządzenia 
zawierające 

niebezpieczne 
elementy inne 

niż 
wymienione  

w 16 02 09 do 
16 02 12 

Zużyte świetlówki, zużyte lampy rtęciowe 
służące do oświetlenia pomieszczeń, w których 
znajduje się instalacja. 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
np. zasilacze awaryjne, lub inne elementy 
oprzyrządowania elektrycznego  
i elektronicznego zawierające substancje 
niebezpieczne toksyczne – po uszkodzeniu 
lampy urządzenia zawierające związki rtęci lub 
miedzi lub cyny lub kwaśne roztwory lub kwasy  

0,30 

http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_ziemniaczana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaolin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(ska%C5%82a)
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w postaci stałej. 
Właściwości powodujące że odpady są 
odpadami niebezpiecznymi: 
H6  - „ toksyczne” 

6.  16 06 01* 
Baterie  

i akumulatory 
ołowiowe 

Są to baterie i akumulatory ołowiowe powstające 
w wyniku wymiany w maszynach roboczych  
(np. wózkach widłowych) oraz samochodach 
służbowych. Podstawowymi składnikami tych 
odpadów są ołów, polietylen i wodny roztwór 
kwasu siarkowego. 
Składniki, które decydują, że odpad jest 
odpadem niebezpiecznym (skład chemiczny) 
ołów i związki ołowiu, roztwór kwasu 
siarkowego.Właściwości powodujące że odpady 
są odpadami niebezpiecznymi 
H8 – „żrące substancje”, które w zetknięciu  
z żywymi tkankami mogą spowodować ich 
zniszczenie. 

0,30 

7.  16 06 02* 

Baterie  
i akumulatory 

niklowo-
kadmowe 

Odpadem są baterie lub akumulatory niklowo-

kadmowe. W bateriach i akumulatorach 

elektrody wykonane są z zasadowego tlenku 

niklu NiO(OH) (katoda) i metalicznego kadmu 

(anoda). 

Składniki, które decydują, że odpad jest 

odpadem niebezpiecznym: związki niklu, związki 

kadmu. 

Właściwości powodujące że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi: 

H8    -  „żrące” 

0,05 

II.3.1.2 Odpady inne niż niebezpieczne 

Tabela nr 6 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Właściwości i podstawowy skład 
chemiczny 

Ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

1.  07 06 80 
Ziemia bieląca  
z rafinacji oleju 

Odpad składa się z nasączonej w niewielki 
stopniu olejem ziemi bielącej. 
Skład chemiczny ziemi bielącej: 

SiO2: 53,4% 
Al2O3: 4,5% 
Fe2O3: 1,6% 
MgO: 30,8% 
CaO:  0,8% 
Na2O: 0,2% 
K2O: 1,0% 
TiO2: 0,2% 

Skład chemiczny oleju roślinnego: 
mieszanina estrów kwasów 
tłuszczowych nienasyconych i nasyconych 
Właściwości: ziemia bieląca - stan stały, olej 
– stan ciekły, nierozpuszczalny w wodzie 

31 

2.  15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 

Stan skupienia  stały – worki papierowe 
Skład chemiczny – papier: włókna 
organiczne z celulozy oraz wypełniacze 
organiczne: np. skrobia ziemniaczana  
i wypełniacze nieorganiczne – 
mineralne: kaolin, talk, gips, kreda oraz 

30,0 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zasadowy_tlenek_niklu(III)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zasadowy_tlenek_niklu(III)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katoda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anoda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_t%C5%82uszczowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_t%C5%82uszczowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_ziemniaczana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaolin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(ska%C5%82a)
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niekiedy substancje chemiczne 
typu hydrosulfit oraz barwniki. 

3.  15 01 02 
Opakowania  

z tworzyw 
sztucznych 

Stan skupienia – stały. 
Skład chemiczny – tworzywo sztuczne, 
polietylen. 

3,50 

4.  16 01 03 Zużyte opony 

Stan skupienia– stały. 
Skład opon – guma, stal, tkaniny kordowe 
(stalowe lub z włókien syntetycznych). 
Typowy skład chemiczny gumy w oponach: 

• Polimer gumowy(SBR) 62,1% 
• Sadza 31% 
• Rozcieńczalnik  1,9% 
• Tlenek cynku   1,9% 
• Kwas stearynowy  1,2% 
• Siarka  1,1% 
• Katalizator  0,7% 

Według Skalmowskiego (2002) opony 
zawierają 1,3–2,2 % S i ok. 0,2% Cl, a także 
następujące ilości metali ciężkich: Cd – 8 mg 
/ kg, Pb – 70 mg / kg, Zn – 16000 mg / kg, 
Cr-97 ppm, Ni -77ppm. 

1,0 

5.  15 01 03 
opakowania  

z drewna 

Stan skupienia stały - uszkodzone palety 
transportowe. Odpad składający się z drewna 
niezabezpieczonego żadnymi środkami oraz 
metalowe spinacze czy gwoździe scalające 
konstrukcję palety. 
Skład chemiczny drewna: celuloza 55%, 
lignina 30%, hemicelulozy 10%, żywice  
i gumy – 4,5%, związki mineralne 0,5% . 

2,0 

 

II.4. Ilość, stan i skład  ścieków z instalacji wprowadzanych do kanalizacji  

Tabela nr 7 

Rodzaj ścieków Oznaczenie Jednostka 

Max.  stężenie 

zanieczyszczeń 

w ściekach 

Wody opadowo roztopowe 

 z powierzchni 0,503 ha w tym: 

- dachy 0,1801 ha 

- drogi i place 0,3229 ha 

zawiesiny ogólne mg/dm
3
 400 

węglowodory 

ropopochodne 
mg/dm

3 
25 

 
III. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych 

technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych 

 

Instalacja nie będzie eksploatowana w warunkach odbiegających od normalnych. 

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane 

działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie  

lub ograniczanie emisji.  

IV.1.  Warunki emisji gazów i pyłów do powietrza  

IV.1.1 Parametry miejsc wprowadzania zanieczyszczeń  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ditionian(III)_sodu
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Tabela nr 8 

Lp. Emitor 

Wysokość 
emitora 

 
[m] 

Średnica 
emitora 
u wylotu 

 
[m] 

Prędkość 
gazów na 
wylocie 

z emitora 
[m/s] 

Temperatura 
gazów 

odlotowych na 
wylocie 

emitora [K] 

Czas pracy 
emitora 

 
[h/rok] 

1.  E1 15,0 0,08 0 (zadaszony) 303 882 

2.  E2/1 15,0 0,08 0 (zadaszony) 281 47 

3.  E2/2 15,0 0,08 0 (zadaszony) 281 19 

4.  E2/3 15,0 0,08 0 (zadaszony) 293 418 

5.  E2/4 15,0 0,08 0 (zadaszony) 293 70 

6.  E2/5 15,0 0,08 0 (zadaszony) 293 12 

7.  E2/6 15,0 0,08 0 (zadaszony) 293 28 

8.  E3   1,0 0,20  0 (poziomy) 293 157 

9.  E4 12,0 0,30 0 (zadaszony) 281 300 

10.  E5 13,0 0,065 0 (zadaszony) 281 534 

11.  Ek1 10,0 0,35 0 (zadaszony) 350 7000 

IV.1.2 Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do 

powietrza 

Tabela nr 9 

Lp. Emitor Źródło Rodzaj urządzenia 
Skuteczność 

% 

1.  E1 

Proces produkcji żywic w benzynie r-r 70% 
Proces produkcji żywic w ksylenie r-r 50% 
Proces produkcji żywic w ksylenie r-r 80% 
Proces produkcji żywicy strenowanej 

Filtr z wkładem  

z węgla aktywnego 

AIRPEL10/15  
pow. 950 m²/g 

99 

2.  E4 Załadunek surowców sypkich Filtr workowy 99 

IV.2. Warunki emisji hałasu do środowiska  

IV.2.1 Charakterystykę źródeł emisji hałasu do środowiska.  

Tabela nr 10 

Lp.  Źródło hałasu 
Symbol 
źródła 

Typ źródła 
hałasu 

Maksymalny czas pracy 
źródła w ciągu doby 

Pora 
dzienna 

Pora nocna 

1. 

Wiata produkcyjna wraz  
z urządzeniami: 

 reaktor linii RM1 

 mieszalnik linii RM1 

 reaktor linii RM2 

 mieszalnik linii RM2 

 podajnik ślimakowy linii RM1 

 podajnik ślimakowy linii RM2 

 filtr workowy Donaldson 

 reaktor/mieszalnik linii R1 

 reaktor linii T2 

 mieszalnik linii T2 

 reaktor z mieszadłem linii R3. 

B1 budynek 16 8 

2. 
Wentylatorowe chłodnie 

ociekowe 
P1-P2 punktowe 16 8 
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3 
4 szt. awaryjnych wentylatorów 

dachowych nad strefami 
zagrożonymi wybuchem 

P3-P6 punktowe 16 8 

IV.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz sposoby dalszego 

gospodarowania nimi 

IV.3.1 Miejsca i sposoby magazynowania odpadów 

IV.3.1.1 Odpady niebezpieczne 

Tabela nr 11 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania odpadu 

1.  07 01 08* 
Inne pozostałości 

podestylacyjne  
i poreakcyjne 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Odpad będzie magazynowany  

w pojemnikach z tworzywa sztucznego  

o pojemności 1 m
3  

(tzw. paleto pojemnik). 

Pojemniki będą magazynowane w stosach 

 (do 4÷5 pojemników w pionie). 

2.  13 02 08 * 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe  
i smarowe 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Pojemnik stalowy (beczka) o pojemności 

200 l. Beczki będą ustawiane na posadzce wiaty. 

3.  15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 

pozostałości substancji 
niebezpiecznych, lub 
nimi zanieczyszczone 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Odpadem będą opakowania w postaci 

beczek o poj. V= 200l, oraz paleto pojemników  

o poj. V = 1000l. Odpady będą ustawiane  

w stosach. 

4.  
15 02 02* 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny 

do wycierania (np. 

szmaty, ścierki)  

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Wydzielone zostaną pojemniki na: 

 filtry – pojemnik stalowy lub z tworzywa 

sztucznego z przykrywą o pojemności 200 l, 

 zabrudzoną odzież i czyściwo – pojemnik 

stalowy lub z tworzywa sztucznego z przykrywą 

o pojemności 200 l, 

 sorbenty - pojemnik stalowy lub z tworzywa 

sztucznego z przykrywą o pojemności 200 l. 

5.  
16 02 13* 

Zużyte urządzenia 

zawierające 

niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Zużyte lampy fluorescencyjne będą 

demontowane z opraw oświetleniowych  

i magazynowane w zamykanym pojemniku  

o pojemności 50 l (np. pudło kartonowe). 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne będą 
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magazynowane w pojemniku stalowym lub  

z tworzywa sztucznego z przykrywą o pojemności 

200 l 

6.  16 06 01* 
Baterie i akumulatory 

ołowiowe 

Odpady nie będą magazynowane na terenie 

instalacji. 

7.  
16 06 02* 

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych (działka 

1634/17). Baterie lub akumulatory Ni-Cd będą 

usuwane z urządzeń do zamykanego pojemnika  

o pojemności 20 l. 

IV.3.1.2 Odpady inne niż niebezpieczne 

Tabela nr 12 

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Sposób i miejsce magazynowania 

odpadu 

1. 07 06 80 
Ziemia bieląca z rafinacji 

oleju 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych 

(działka 1634/17). Pojemnik z tworzywa 

sztucznego o pojemności 1 m
3
. 

2. 15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych 

(działka 1634/17). Pojemnik z tworzywa 

sztucznego o pojemności 1 m
3
. 

3. 15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej 

o powierzchni o 370 m
2 

 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych 

(działka 1634/17), magazynowane w niewysokim 

stosie na powierzchni 1m
2
. 

4. 16 01 03 Zużyte opony 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych 

(działka 1634/17) magazynowane w niewysokim 

stosie na powierzchni 4m
2
. 

5. 15 01 03 Opakowania z drewna 

Wyznaczone miejsce w wiacie magazynowej  

o powierzchni o 370 m
2
 usytuowanej przy budynku 

do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych 

(działka 1634/17). Pojemnik z tworzywa 

sztucznego o pojemności 1 m
3
. 

IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami 

IV.3.2.1 Odpady niebezpieczne 

Tabela nr 13 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Miejsce powstawania 

odpadu 

Sposób 

dalszego 

gospodarowania 

odpadem 

1.  07 01 08* 
Inne pozostałości 

podestylacyjne  

Produkcja żywicy ftalowej  

w ksylenie lub benzynie 
D10 
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i poreakcyjne oraz produkcja 

sulfobursztynianu. 

2.  13 02 08 * 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe 
 i smarowe 

Maszyny 

 i urządzenia techniczne 

eksploatowane w zakładzie 

R9, R12, D10 

3.  15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych, lub nimi 
zanieczyszczone 

Dozowanie surowców do 

mieszalników 
R1 

4.  15 02 02* 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

Linie produkcyjne D10 

5.  16 02 13* 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09  

do 16 02 12 

Linie produkcyjne R12 

6.  16 06 01* 
Baterie i akumulatory 

ołowiowe 

Urządzenia i maszyny 

robocze 
R4, R6, R12, D9 

7.  16 06 02* 
Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe 

Urządzenia i maszyny 

robocze 
R4, R6, R12, D9 

IV.3.2.2 Odpady inne niebezpieczne 

Tabela nr 14 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce powstawania odpadu 

Sposób 

gospodarowania 

odpadem 

1.  07 06 80 
Ziemia bieląca  
z rafinacji oleju 

Rafinacja oleju R12 

2.  15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 

Dozowanie surowców do aparatów 

produkcyjnych 
R12 

3.  15 01 02 
Opakowania  

z tworzyw 
sztucznych 

Dozowanie surowców do 

mieszalników produkcyjnych 
R12 

4.  15 01 03 
Opakowania  

z drewna 
Palety transportowe R1 

5.  16 01 03 Zużyte opony 
Wymiana ogumienia w wózkach 

widłowych 
R1 

IV.3.3 Warunki gospodarowania odpadami i sposoby ograniczania ilości 

wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

IV.3.3.1 Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa 

pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym 

możliwym poziomie. 
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IV.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w odpowiednich 

pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich 

odpadu w zamkniętych pomieszczeniach lub na utwardzonym placu zabezpieczonym 

przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do 

nich osób nieupoważnionych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych 

będą posiadać utwardzoną nawierzchnię w formie tacy, oświetlenie, wentylację 

materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków. 

IV.3.3.3 Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność 

w zakresie gospodarki odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. 

IV.3.3.4 Transport wewnętrzny odpadów odbywać się będzie w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie. 

IV.3.3.5 Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania 

odpadów oraz drogi wewnętrzne będą utwardzone i utrzymywane w czystości. 

IV.3.3.6 Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z wewnętrzną instrukcją 

postępowania z odpadami. 

IV.4. Miejsce wprowadzania ścieków do kanalizacji.  

Wody opadowo – roztopowe z terenu instalacji IPPC będą ujmowane dwoma 

ciągami kanalizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji deszczowej Spółki Plastbud. 

Miejsca włączenia do kanalizacji ozn. jako pkt. 1 oraz pkt. 2 przedstawia załącznik do 

niniejszej decyzji. 

V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców  

i paliw  

V.1. Surowce i materiały 

Tabela nr 15 

Lp. 
Surowiec / materiał 

 
Zastosowanie 

Zużycie 

Mg/rok 

1.  kwasy i bezwodniki kwasów 

organicznych  

produkcja żywic ftalowych 622 

2.  monomery produkcja żywic styrenowanych 46 

3.  inicjatory  produkcja żywic styrenowanych 2,4 

4.  rozpuszczalnik  produkcja żywic w benzynie 900 

5.  rozpuszczalnik  produkcja żywic w ksylenie oraz żywic 

styrenowanych 

407 

6.  bezwodnik kwasu 

maleinowego 

produkcja estru maleinian 2-etyloheksylu oraz 

żywic ftalowych 

137,3 

7.  katalizatory  produkcja estru maleinianu  2-etyloheksylu 2,14 

8.  olej roślinny produkcja żywic ftalowych 1520 

9.  wielowodorotlenowe alkohole  produkcja żywic ftalowych 311 

10.  katalizator  produkcja żywic  0,7 

11.  alkohol 2-etyloheksylowy do produkcji estru maleinian 2-etyloheksylu 399 

12.  pirosiarczyn sodu do produkcji sulfobursztynianu 2-etyloheksylu 47 

13.  olej roślinny produkcja rafinowanego oleju roślinnego 515,5 

14.  rafinowany olej roślinny produkcja pokostu 98,04 
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15.  sole organiczne  produkcja pokostu 1,96 

16.  ziemia bieląca rafinacji oleju roślinnego 15,0 

V.2 Zużycie energii 

Tabela nr 16 

 

Linia produkcyjna 

 Zużycie energii 

Lp. Elektrycznej Cieplnej onc 

MWh/rok MWh/rok 

1.  produkcja żywic ftalowych w benzynie 3.65 1814.5 

produkcja żywic ftalowych w ksylenie 0.60 302.5 

2.  produkcja żywic styrenowanych 0.24 121.0 

3.  produkcja estru maleinian di-2-etyloheksylu 0.60 302.5 

4.  produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksylu 0.36 181.5 

5.  rafinacja oleju roślinnego 4,00 33 

6.  produkcja pokostu lnianego 1,00 23 

7.  (pozostałe wentylacja, oświetlenie agregat) 34,8  

Razem 44,8 2778 

V.3 Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby technologiczne (produkcja 

sulfobursztynianu 2 –etyloheksylu) 

Qmax r  = 106 m3/rok 

VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru 

i ewidencjonowania wielkości emisji  
 

VI.1. Monitoring procesów technologicznych  

VI.1.1 Monitoring produkcji żywic ftalowych (w ksylenie lub benzynie) będzie 

obejmował: 

 pomiar na wadze ilości dozowanych surowców do reaktora i ewidencja w formie 

pisemnej; 

 pomiar lepkości substancji w reaktorze w trakcie prowadzenia syntezy żywicy  

i ewidencja, w formie pisemnej, pomiar lepkości będzie prowadzony kilkakrotnie  

aż do uzyskania żądanego wyniku, który sygnalizuje możliwość zakończenia 

procesu; 

 bieżący pomiar temperatury w reaktorze, mieszalniku i kolumnie chłodniczej; 

Temperatura mierzona w kolumnie chłodniczej umożliwi kontrolę pracy tego 

urządzenia – kolumna ma ustalony dokumentacją techniczną zakres 

temperaturowy pracy, w którym uzyskuje żądane parametry redukcji par 

rozpuszczalników. Temperatura żywicy w reaktorze decyduje o możliwości 

dokonania przepompowania żywicy do mieszalnika, w którym następuje 

rozcieńczenie żywicy w benzynie lub ksylenie. Temperatura żywicy  

w mieszalniku decyduje o możliwości dokonania przepompowania żywicy do 

zbiornika magazynowego. Temperatura przepompowywanej żywicy ma istotne 

znaczenie dla wielkości emisji do powietrza z procesu przeładunku. 
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 pomiar jakości każdej wyprodukowanej partii żywicy w zakresie: gęstość, lepkość, 

barwa w skali jodowej, liczba kwasowa. 

VI.1.2 Monitoring produkcji żywic strenowanych: 

 pomiar na wadze ilości dozowanych surowców do reaktora i ewidencja w formie 

pisemnej; 

 pomiar lepkości substancji w reaktorze w trakcie prowadzenia strenowania żywicy 

i ewidencja w formie pisemnej, pomiar lepkości będzie prowadzony kilkakrotnie aż 

do uzyskania żądanego wyniku, który sygnalizuje możliwość zakończenia 

procesu; 

 bieżący pomiar temperatury w reaktorze i kolumnie zwrotnej; 

Temperatura mierzona w kolumnie chłodniczej umożliwia kontrolę pracy tego 

urządzenia – kolumna ma ustalony dokumentacją techniczną zakres 

temperaturowy pracy, w którym uzyskuje żądane parametry redukcji par 

rozpuszczalników. Temperatura żywicy w reaktorze decyduje o możliwości 

zadozowania ksylenu do rozpuszczenia żywicy po zakończonym procesie 

strenowania. Temperatura żywicy w reaktorze po rozcieńczeniu decyduje  

o możliwości dokonania przepompowania żywicy do zbiornika magazynowego. 

Temperatura przepompowywanej żywicy ma istotne znaczenie dla wielkości emisji 

do powietrza z procesu przeładunku; 

 pomiar jakości każdej wyprodukowanej partii żywicy w zakresie: gęstość, lepkość,  

barwa w skali jodowej, liczba kwasowa. 

VI.1.3 Monitoring produkcji estru maleinianu 2-etyloheksylu oraz sulfobursztynianu 

2-etyloheksylu: 

VI.1.3.1 Produkcja estru maleinianu 2-etyloheksylu 

 pomiar na wadze ilości dozowanych surowców do reaktora i ewidencja w formie 

pisemnej; 

 pomiar lepkości substancji w reaktorze w trakcie prowadzenia reakcji i ewidencja 

w formie pisemnej. Pomiar lepkości będzie prowadzony kilkakrotnie aż do 

uzyskania żądanego wyniku, który sygnalizuje możliwość zakończenia procesu, 

 bieżący pomiar temperatury w reaktorze i kolumnie zwrotnej. 

Temperatura mierzona w kolumnie chłodniczej umożliwia kontrolę pracy tego 

urządzenia – kolumna ma ustalony dokumentacją techniczną zakres 

temperaturowy pracy, w którym uzyskuje żądane parametry redukcji par 

rozpuszczalników. Temperatura estru w reaktorze decyduje o możliwości 

dokonania przepompowania go do zbiornika magazynowego. Temperatura 

przepompowywanej substancji nie ma wpływu na wielkość emisji. 

 pomiar jakości każdej wyprodukowanej partii estru w zakresie: gęstość, lepkość, 

barwa w skali jodowej, liczba kwasowa. 

VI.1.3.2 Produkcja sulfobursztynianu 2-etyloheksylu: 

 pomiar na wadze ilości dozowanych surowców do reaktora i ewidencja w formie 

pisemnej, 
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 pomiar lepkości substancji w reaktorze w trakcie prowadzenia reakcji i ewidencja 

w formie pisemnej. Pomiar lepkości będzie prowadzony kilkakrotnie aż do 

uzyskania żądanego wyniku, który sygnalizuje możliwość zakończenia procesu, 

bieżący pomiar temperatury w reaktorze i kolumnie zwrotnej. Pomiar temperatury 

dokonywany jest na bieżąco i nie jest ewidencjonowany. Temperatura mierzona  

w kolumnie chłodniczej umożliwia kontrolę pracy tego urządzenia – kolumna ma 

ustalony dokumentacją techniczną zakres temperaturowy pracy, w którym 

uzyskuje żądane parametry redukcji par rozpuszczalników. Temperatura 

sulfobursztynianu 2-etyloheksylu w reaktorze decyduje o możliwości dokonania 

przepompowania go do zbiornika magazynowego. Temperatura 

przepompowywanej substancji nie ma wpływu na wielkość emisji. 

 pomiar jakości każdej wyprodukowanej partii estru w zakresie: gęstość, lepkość, 

barwa w skali jodowej, liczba kwasowa. 

VI.1.4 Monitoring produkcji pokostu 

 pomiar na wadze ilości dozowanych surowców do reaktora i ewidencja w formie 

pisemnej, 

 pomiar lepkości substancji w reaktorze w trakcie prowadzenia procesu  

i ewidencja w formie pisemnej. Pomiar lepkości będzie prowadzony kilkakrotnie 

aż do uzyskania żądanego wyniku, który sygnalizuje możliwość zakończenia 

procesu, 

 bieżący pomiar temperatury w reaktorze,  

 pomiar jakości każdej wyprodukowanej partii pokostu w zakresie: gęstość, 

lepkość, barwa w skali jodowej, liczba kwasowa. 

VI.1.5 Monitoring rafinacji oleju roślinnego 

 wagowy pomiar ilości dozowanych substancji do mieszalnika: olej surowy, ziemia 

bieląca. 

 bieżący pomiar temperatury w reaktorze,  

 pomiar jakości każdej rafinowanej partii oleju w zakresie barwy w skali jodowej. 

VI.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.  

VI.2.1 Stanowiska umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza będą usytuowane na emitorach E1, E4, E5.  

VI.2.2 Stanowiska pomiarowe winny być na bieżąco utrzymywane w stanie 

umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym 

zachowanie wymogów BHP.  

VI.2.3 Dodatkowo oprócz obowiązkowych corocznych pomiarów emisji lotnych 

związków organicznych emitorem E1, wynikających z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów, nakładam obowiązek prowadzenia pomiarów emisji 

zanieczyszczeń z emitorów E4 oraz E5. Częstotliwość i zakres określa tabela nr 17. 
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Tabela nr 17 

Lp. Emitor 
Częstotliwość 

pomiarów 
Oznaczane zanieczyszczenia 

1.  E-4 raz w roku Pył ogółem 

2.  E-5 raz w roku Dwutlenek siarki 

VI.2.4 Pierwszy dodatkowy pomiar emisji zanieczyszczeń wprowadzanych emitorami 

E1, E4 oraz E5 należy przeprowadzić w terminie od 3 do 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji  instalacji. 

VI.3. Monitoring emisji hałasu do środowiska.  

VI.3.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej 

pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy zagrodowej oraz terenów 

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży będą prowadzone  

w punktach: 

Tabela nr 18 

Lp. Punkt 

pomiarowy 

Lokalizacja punktu pomiarowego Współrzędne 

geograficzne 

1. P1 

Na kierunku północno-wschodnim  

od granicy Zakładu usytuowanym przy 

zabudowie zagrodowej po zachodniej 

stronie drogi wojewódzkiej – 

współrzędne 

N 50o08’ 51,04 ” 

E 21o29’ 05,62 ” 

2. P2 
Na kierunku wschodnim od granic 

Zakładu przy szkole 

N 50o08’ 39,29 ” 

N 21o29’ 14,05 ” 

VI.3.2. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie 

procedury pracy instalacji lub urządzeń określonych w Tabeli nr 10.  

VI.3.3 Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami przy czym pierwszy dodatkowy pomiar należy przeprowadzić w terminie 

od 3 do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia eksploatacji instalacji. 

VI.4. Ewidencja i monitoring odpadów 

Prowadzący instalacje będzie rejestrować i przechowywać dane dotyczące  

w szczególności: charakterystyki odpadów, ilości wytwarzanych odpadów, sposobów 

usuwania odpadów, ilości odpadów przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania 

oraz rejestracji zezwoleń przewoźników i miejsc magazynowania.  

VI.5. Monitoring jakości wód podziemnych 

VI.5.1. Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony będzie w oparciu  

o wykonane 3 otwory hydrogeologiczne - na napływie, w części południowo 

wschodniej terenu piezometr P-1 i na odpływie, w części północno zachodniej 

piezometry P-2 oraz P-3. 

Współrzędne geograficzne punktów monitoringowych: 

 P1:  N 500 14’39,00”, E 21048’09,00” 
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 P2:  N 500 14’ 42,80”, E 21048’01,00” 
 P3:  N 500 14’ 46,00” E 210 48’ 02,00” 

VI.5.2. Pomiary będą prowadzone nie rzadziej raz do roku przy czym pierwszy 

pomiar przeprowadzić w terminie od 3 do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

eksploatacji  instalacji. 

 Zakres pomiarów będzie obejmować:  

− odczyn (pH),  

− przewodność elektrolityczna właściwa,  

− lotne węglowodory aromatyczne (BTX),  

− suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),  

− pomiar poziomu wód podziemnych.  

VI.5.3. Wyniki monitoringu wód podziemnych przekazywane będą w formie „Raportu 

monitoringu instalacji za rok” w terminie do końca I kwartału kolejnego roku. Raport 

powinien zawierać: zbiorcze zestawienie wyników badań (wskaźnik, metodyka, tło, 

data, wynik), ocenę stanu jakościowego w porównaniu do ustalonego stanu 

pierwotnego tła hydrogeochemicznego, ocenę trendu przemian chemizmu wód  

(w tym graficznie ze wskazaniem poziomu wskaźnika na tle hydrogeochemicznym, 

wartości dopuszczalnej wskaźnika), prezentację wyników zgodną z wymogami 

stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa, wnioski, zalecenia.  

VI.6 Monitoring zużycia wody oraz jakości ścieków. 

VI.6.1 Monitoring ilości wody zużywanej na potrzeby technologiczne 

Bieżący pomiar ilości dozowanej wody i ewidencja w formie pisemnej. 

VI.6.2 Monitoring jakości ścieków 

Pomiary jakości ścieków we wskaźnikach o których mowa w pkt. II.4 niniejszej 

decyzji należy wykonywać z częstotliwością co najmniej raz do roku., przy czym 

pierwszy dodatkowy pomiar należy przeprowadzić w terminie od 3 do 6 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia eksploatacji  instalacji. 

Miejsce poboru próbek wyznaczam w studzienkach ozn. jako pkt. 1 oraz pkt. 2 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

VII. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii 

 Automatyka i sterowanie elementów instalacji eliminujące bieg jałowy. 

 Dobór silników elektrycznych do napędów reaktorów i mieszadeł 

o odpowiedniej mocy i charakterystyce pracy, montowanych w dobranych 

przekładniach mechanicznych, sterowanych falownikami. 

 Dobór przewodów dostarczających energię elektryczną do odbiorników tak aby 

uniknąć strat na rezystancję. 

 System sterowania optymalizujący spalanie. 

 Izolacja termiczna przewodów dostarczających do instalacji czynnik grzewczy. 

 Dobór odpowiedniej mocy sprężarki do oszacowanego zapotrzebowania 

sprężonego powietrza, korzystanie z systemu sterowania pracą sprężarki. 
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 Optymalizacja poziomu ciśnienia redukująca szczytowe wartości ciśnienia  

w instalacji – automatyka i sterowanie. 

 Dobór pomp do procesu, tłoczonych cieczy, natężenia przepływu – dopasowanie 

do charakterystyki pracy pompy. 

 Dobór rurociągów – odpowiednia średnica, ich tras i systemu sterowania 

(ograniczanie ilości do niezbędnego minimum). 

 Sterowanie systemem pompowym. 

 Dobór wydajności wentylatorów do kubatury wentylowanych pomieszczeń  

i stawianych normami wymagań krotności wymiany powietrza. 

 Automatyka sterująca pracą wentylatorów awaryjnych oparta na detektorach par 

substancji. 

 Dobór oświetlenia zapewniającego wymagane natężenie światła  

z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych. 

 Sterowanie oświetleniem z kluczowych punktów dostępu do pomieszczeń – 

zarządzanie oświetlenie. 

VIII. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej 

służącej do monitorowania procesów technologicznych  

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny 

niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie, a w przypadku, gdy niesprawność 

aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację  

z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.  

O fakcie uszkodzenia aparatury bądź wyłączenia instalacji z w/w powodu należy 

powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

IX. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej  

IX.1 Metody zabezpieczenia środowiska  przed skutkami rozszczelnienia się 

zbiorników oraz rurociągów przesyłowych; 

 Podstawowe surowce, półprodukty i produkty zawierające substancje 

niebezpieczne będą magazynowane w jednopłaszczowych, naziemnych 

zbiornikach z systemem detekcji wycieku magazynowanej substancji 

umieszczonych na dwóch żelbetowych, zadaszonych tacach.  

 Pojemności tac będą wykonane zgodnie z wymaganiami § 35 ust. 5 pkt. 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U z 2005 Nr 243 poz.2063 ze zm.)  

tj. wymagana pojemność obwałowania będzie wynosić dla trzech i więcej 

zbiorników – 50 % ich łącznej pojemności, ale nie mniej niż pojemność 

największego zbiornika.  

 Posadzka tac magazynowych będzie wykonana jako całkowicie 

nieprzepuszczalna – betonowa monolityczna, posadzka antyelektrostatyczna 
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utwardzana powierzchniowo, celem eliminacji migracji zanieczyszczeń w głąb 

gruntu. 

 Surowce, półprodukty i produkty, które nie stwarzają dużego zagrożenia dla 

środowiska lub ich zużycie/produkcja jest na niewielkim poziomie, będą 

magazynowane w wiacie magazynowej o powierzchni około 370 m2 usytuowanej 

przy budynku do produkcji wyrobów rozpuszczalnikowych. Na wydzielonej 

powierzchni wiaty urządzony będzie magazyn surowców do produkcji, 

półproduktów i produktów (surowce sypkie w workach i w big-bagach na paletach 

oraz surowce płynne/półprodukty/produkty w paletopojemnikach o pojemności  

1m3 oraz pojemnikach o pojemnościach 0,2m3 i 0,1m3. Posadzka wiaty będzie 

całkowicie szczelna, wykonana w formie wanny ograniczającej rozprzestrzenienie 

się substancji poza obrys wiaty w przypadku sytuacji awaryjnej. 

 Wszystkie aparaty technologiczne, rurociągi, urządzenia, z których istnieje 

potencjalne niebezpieczeństwo wycieku substancji podczas procesu 

technologicznego produkcji będą znajdować się na szczelnym podłożu – 

betonowa monolityczna posadzka antyelektrostatyczna, utwardzana 

powierzchniowo pod wiatą wykonana w formie tacy. 

 Operacja rozładunku autocystern z surowcami oraz ich załadunek produktami  

będzie prowadzony na tacy rozładunkowo - załadunkowej dla cystern 

samochodowych wykonanej w formie prostokątnej powierzchni szczelnej 13x4m 

ze spadkiem w kierunku zagłębienia pośrodku tacy (o wym. 0,5x0,5m i głębokości 

1m). Taca będzie zadaszona a napływ wód opadowych i roztopowych  

z zewnątrz będzie ograniczony nadanym spadkiem terenu w kierunku przeciwnym  

(na zewnątrz tacy). 

 Stanowisko do napełniania kontenerów i beczek wykonane będzie w formie 

zadaszonej tacy o wymiarach 5,9x5,2m ze spadkiem do środka, pośrodku tacy 

będzie znajdować się studzienka połączona kanałem z zagłębieniem sąsiadującej 

tacy dla cystern, posadzka będzie wykonana jako betonowa, monolityczna, 

szczelna. 

IX.2 Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami pożaru surowców lub 
wyrobu; 

 Wydzielenie w obiektach stref pożarowych oraz stref zagrożenia wybuchem. 

 Technologia produkcji będzie obejmować zastosowanie systemów zabezpieczeń 

np. zawory bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników, 

aparatów i cystern, AKPiS. 

 Instalacja będzie wyposażona w system sygnalizacji pożaru „Schrack-Seconet”. 

 Instalacja będzie wyposażona w system detekcji ksylenu „ALPA Smart”. 

 W strefach wybuchowych, system sprzężony z wentylacją mechaniczną oraz 

sygnalizatorami świetlnymi dla zorganizowanego ruchu kołowego. 

 W kotłowni zainstalowany będzie system detekcji metanu „ATEST Gaz”. 

 Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice i koce), sieć 

hydrantów wewnętrznych. 
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 Wykonanie półstałej instalacji pianowej w hali produkcyjnej (wodny roztwór środka 

pianotwórczego. 

 Wykonanie szczelnych tac zapobiegających wyciekom. 

X Sposoby postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz 

sposób powiadamiania o jej wystąpieniu  

X.1. Podstawowe działania podejmowane w sytuacjach awaryjnych: 

X.1.1. Niezwłoczne poinformowanie przełożonych oraz wezwanie służb utrzymania 

ruchu. 

X.1.2 W przypadku wystąpienia wycieku ze zbiorników (surowców, półproduktów, 

produktów) do tac magazynowych, należy zidentyfikować miejsce wycieku  

i zabezpieczyć je. Opróżnić zbiornik do poziomu, przy którym nie będzie następował 

wyciek (do zbiornika sąsiadującego lub paletopojemników). Przeprowadzić 

odpompowanie substancji z bezodpływowej studzienki do paletopojemników. 

Powierzchnię tacy zanieczyszczoną wyciekiem posypać sorbentem w celu 

wchłonięcia substancji, kolejno zebrać i przeprowadzić właściwe czyszczenie. 

X.1.3. W przypadku zaistnienia wycieku podczas transportu paletopojemnika na 

placu utwardzonym, niezwłocznie zamknąć zasuwę na kanalizacji wód deszczowych. 

Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji poprzez obsypanie niepalnym 

hydrofobowym sorbentem. Po zebraniu sorbentu, dokonać czyszczenia powierzchni 

”na sucho” czyściwem. W przypadku przedostania się substancji do kanalizacji 

deszczowej należy dokonać jej czyszczenia i odpompować całą jej zawartość, która 

zgromadzi się w studzience przed zasuwą. Otwarcie zasuwy może nastąpić po 

całkowitym usunięciu substancji. 

X.1.4 W przypadku wystąpienia pożaru należy niezwłocznie powiadomić Straż 

Pożarną. Jeżeli to możliwe przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego 

sprzętu gaśniczego, zgodnie z przeznaczeniem do odpowiednich grup pożaru tj.: 

 pożary grupy A – ciała stałe pochodzenia organicznego np. papier, drewno – 

(woda, gaśnica pianowa) 

 pożary grupy B – ciecze palne i substancje topiące się np. benzyna, 

rozpuszczalniki (gaśnica pianowa, proszkowa, śniegowa) 

 pożary grupy C – gazy palne np. propan (gaśnica proszkowa, śniegowa) 

X.2 Szczegółowe działania, które Zakład będzie podejmował w przypadku zaistnienia 

awarii, będzie określać opracowana wydziałowa instrukcja postępowania na 

wypadek sytuacji awaryjnych. 

Instrukcja będzie wskazywać sposoby postępowania na wypadek: 

 pojawienia się sygnałów alarmowych (alarm z sygnalizacji wycieku – 

magazyn z żywicami i rozpuszczalnikami, alarm z detekcji oparów – magazyn  

z żywicami i rozpuszczalnikami, wiata do produkcji, alarm z detekcji oparów 

metanu gazex – pomieszczenie kotłowni, alarm z systemu sygnalizacji pożaru 

sap – cały wydział, 

 wystąpienia wycieków 

 zaistnienia pożaru. 
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X.3 Wydziałowa instrukcja postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych, będzie 

uwzględniać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcję eksploatacji dla 

systemów sygnalizacji wycieku ze zbiorników dla paliw ciekłych.  

X.4 O fakcie wystąpienia awarii należy niezwłocznie powiadomić Marszałka 

Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. 

XI. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości  

XI.1. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane we 

właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich 

instrukcjami techniczno – ruchowymi.  

XI.2. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesów technologicznych 

oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, 

umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie 

wymogów BHP.  

XI.3. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowców, produktów, 

półproduktów i wyrobów na terenie instalacji będą prowadzone na powierzchni 

szczelnej.  

XI.4. Drogi i place, oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.  

XI.5. Prowadzona będzie kontrola emisji ustalonych w punkcie II decyzji.  

W przypadku stwierdzonych przekroczeń emisji zostaną podjęte niezwłoczne 

działania naprawcze.  

XI.6. Prowadzona będzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu oraz 

podejmowane będą stosowne działania z niej wynikające a wyniki będą 

rejestrowane.  

XI.7. Prowadzone będą szkolenia pracowników w zakresie problematyki ochrony 

środowiska i aktualnie obowiązujących przepisów. 

XII. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.  

W przypadku zakończenia eksploatacji jakiejkolwiek instalacji objętej niniejszą 

decyzją lub jej części należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia 

technologiczne, a następnie przeprowadzić czynności związane z rozbiórką w tym 

demontażem i likwidacją obiektów i urządzeń zgodnie z wymogami przepisów ustawy 

– Prawo budowlane i przepisów związanych. 

XIII.  Ustalam dodatkowe wymagania. 

XIII.1. Przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego sporządzone roczne 

bilanse masy LZO zużywanych w instalacji  w terminie 30 dni od daty ich wykonania. 

XIII.2 Wyniki pomiarów, których obowiązek wynika z aktualnych przepisów prawa 

oraz z warunków nałożonych niniejszą decyzją należy przedkładać w formie 

papierowej w układzie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem określającym ten 

układ. 
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XIII.3 Wyniki pomiarów, o których mowa w pkt. VI.2, VI.3 oraz VI.6.2 należy 

przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie 

później niż 30 dni od daty zakończenia pomiarów.  

XIV. W przypadku gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania warunku, jest on 

wymagalny od chwili gdy decyzja stanie się ostateczna.  

X.V Pozwolenie obowiązuje do dnia:  20 grudnia 2023 roku.  

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2013r. Plastbud Spółka z o.o., z siedzibą  

w Pustkowie 164B, 39-205 Pustków, wystąpiła o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji produktów  

i półproduktów chemii organicznej z zastosowaniem procesów chemicznych, 

zlokalizowanej na działkach ozn. nr ewid. 1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków. 

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  

i jego ochronie pod numerem 215/2013.  

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje. 

Spółka Plastbud planuje rozpocząć eksploatację instalacji do produkcji żywic 

ftalowych, żywic styrenowych, maleinianu di-2-etyloheksylu i sulfobursztynianu  

2-etyloheksylu, która klasyfikuje się zgodnie z pkt. 4 ppkt. 1 załącznika  

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), 

do instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej  

z zastosowaniem procesów chemicznych. Prowadzenie tego rodzaju instalacji 

wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku  

z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym  

do wydania pozwolenia jest marszałek.  

Na realizację ww. przedsięwzięcia Spółka Plastbud uzyskała decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dębica z dnia 03.04.2009r. znak: 

GPK-7624/20/2008. Hala produkcyjno magazynowa została wykonana zgodnie  

z uzyskanym pozwoleniem na budowę Starosty Dębickiego z dnia 01.02.2010r. znak: 

AB.III.7351-231/2009. 

Pismem z dnia 22 kwietnia 2013r. znak: OS-I.7222.53.2.2013.EK 

zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
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pozwolenia zintegrowanego dla instalacji będącej przedmiotem wniosku.  

Stosownie do wymogów art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska w prowadzonym 

postępowaniu organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa na zasadach 

 i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235). 

Pismem z dnia 22 kwietnia 20013 znak: OS-I.7222.53.2.2013.EK ogłoszono, że 

przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie 

wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie 

było dostępne przez 21 dni (tj. od 13 maja do 3 czerwca 2013r.) na tablicy ogłoszeń: 

Spółki Plastbud z siedzibą w msc. Pustków 164B, 39-205 Pustków, Urzędu Gminy 

Dębica oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku 

wpłynęły protesty społeczne co do przedłożonej dokumentacji, które zostały 

skierowane do organu w formie pisemnej: 

 w dniu 03 czerwca 2013 r. pismem z dnia 31 maja 2013r. działające w imieniu 

mieszkańców: Stowarzyszenie pn.: „Komitet przeciwko wydaniu pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji produktów lub półproduktów 

chemii organicznej w której będzie prowadzona produkcja żywic przez Plastbud 

Spółka z o.o.” z siedzibą 39-205 Pustków 89 a. 

 w dniu 03 czerwca 2013 r. pismem z dnia 31 maja 2013r. Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych „Specjalna Strefa Ekologiczna”, ul. Szymanowskiego 2,  

39 – 300 Mielec. 

W poniższej tabeli zestawiono złożone uwagi oraz w jaki sposób zostały one wzięte 

pod uwagę i uwzględnione przez organ wydający pozwolenie zintegrowane. 

Stowarzyszenie pn.: Komitet przeciwko wydaniu 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do 
produkcji produktów lub półproduktów chemii 
organicznej w której będzie prowadzona produkcja żywic 
przez Plastbud Spółka z  o.o.” z siedzibą 39-205 Pustków 
89 a 

Sposób uwzględnienia uwagi 
przez organ wydający pozwolenie 

zintegrowane 
 

„ Str. 8 wniosku… Hałas 
Poszczególne urządzenia instalacji emitują hałas do 
środowiska. Na terenie Zakładu można wyróżnić trzy rodzaje 
źródeł hałasu: 
1. Punktowe źródła hałasu – wentylatory, chłodnie 
wentylatorowe. 
2. Źródło budynek – wiata produkcyjna, pod którą będzie się 
znajdowało szereg źródeł emisji. 
hałasu (napędy reaktorów, mieszalników, zawory sterujące, 
filtr workowy, winda, pompy. 
3. Transport wewnątrzzakładowy i zewnętrzny. 
Najbliżej położne tereny chronione akustycznie (tereny 
zabudowy zagrodowej lub mieszkalno-usługowej) znajdują się 
w kierunku wschodnim i północno-wschodnim  
w odległości minimum 350m. Teren szkoły położony jest 
 w odległości 400m na wschód. 
Oświadczamy, iż po raz kolejny wnioskodawcy celowo podają 

Po analizie całości zgromadzonego 
materiału oraz w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawne 
ustalono co następuje. Rozbieżności 
w odległościach wskazanych przez 
Wnioskodawcę oraz przez 
Stowarzyszenie wynikają z faktu, 
iż Wnioskodawca określił odległość 
instalacji IPPC do terenów 
chronionych (tj. szkoły oraz terenów 
zagrodowych), natomiast w uwagach 
Stowarzyszenia wskazano odległości 
mierzone do granicy działek 
(ogrodzenie terenu szkolnego). 
Z przedstawionych przez Zakład 
obliczeń propagacji hałasu wynika że 
izolinie hałasu zarówno w porze 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227#_blank
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227#_blank
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227#_blank
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nieprawdziwe odległości, ponieważ w rzeczywistości 
odległości od terenu IPPC do terenu budowy zagrodowej 
wynosi 305 m a do terenu szkoły, miasteczka ruchu 
drogowego i obiektu sportowego Orlik 2012  
i Domu Nauczyciela wynosi 295 m. Na potwierdzenie zał. 
Mapę 1: 10000 z naniesionymi odległościami./Zał1/ 
Rzeczywista odległość instalacji IPPC od terenu szkoły 
(miejsce czasowego pobytu dzieci i stałego pobytu ludzi  
w Domu Nauczyciela mieszczącego się w szkole) wynosząca 
295 m spowoduje zwiększenie natężenia poziomu hałasu, 
wpłynie niekorzystnie na osoby przebywające na tym terenie  
a nawet będą przekroczenia dopuszczalnego natężenia 
hałasu. Dzieci przebywające w szkole na zajęciach lekcyjnych 
powinny zdobywać wiedze i rozwijać się intelektualnie  
w warunkach o odpuszczalnym natężeniu hałasu. Rzeczywista 
odległość instalacji IPPC do terenu zabudowy zagrodowej 
(miejsca stałego pobytu ludzi) wynosząca 305 m wpłynie 
niekorzystnie na mieszkańców ponieważ dojdzie do 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Informujemy również, że wnioskodawcy pominęli 
niedopuszczalne oddziaływanie hałasu na utworzony w msc. 
Pustków od dopływu Wielopolski w kierunku Mielca 
„Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk” na terenie 
obszaru chronionego NATURA 2000 – Dolna Wisłoka  
z dopływami przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i po paru 
uzupełnieniach zatwierdzony przez Unię Europejską.  
Na potwierdzenie lokalizacji projektowanego zakładu 
chemicznego w bliskiej odległości od obszaru chronionego 
NATURA 200 załączamy mapę z naniesionymi 
„projektowanym Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk  
/Zał. 2/ Wnioskujemy o analizę przy rzeczywistych 
odległościach od terenu IPPC do terenu szkoły, zabudowy 
zagrodowej i NATURY 2000, gdzie utworzony jest 
„Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk. Prosimy 
wnioskodawców o zaprzestanie podawania niewiarygodnych 
informacji odzwierciedlających stan faktyczny, mających 
ogromne znaczenie dla społeczeństwa, środowiska oraz  
o podjęcie właściwej decyzji przez Marszalka Województwa 
Podkarpackiego dotyczącej pozwolenia zintegrowanego.” 
 

dziennej jak i nocnej nie obejmują 
swoim zasięgiem najbliższych 
terenów chronionych akustycznie jak 
również działek na których 
zlokalizowane są obiekty związane 
ze stałym lub czasowym pobytem 
ludzi. 
Z uwagi, na wątpliwości w zakresie 
rzeczywistej emisji hałasu z instalacji 
IPPC organ uznał za konieczne 
przeprowadzenie dodatkowych 
obliczeń rozkładu równoważnego 
poziomu dźwięku, przy założeniach 
iż urządzenia znajdujące się 
wewnątrz hali produkcyjnej stanowić 
będą punktowe źródło hałasu. Jak 
wynika z analizy przeprowadzonej 
przez wnioskodawcę, nie będą 
występowały przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu  
w porze dnia i nocy na najbliższym 
terenie chronionym akustycznie. 
Ponadto we wniosku określono, 
zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 1) lit c) 
ustawy Prawo ochrony środowiska 
zawarto informacje o akustycznym 
oddziaływaniu na rodzaje terenów  
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 
1) tj. położone w pobliżu instalacji 
tereny dla których zostały określone 
dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku, określone  
w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia  
14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 
120 poz. 826 ze zm.). 
Przytoczone wyżej przepisy prawa 
nie określają dopuszczalnych norm 
hałasu dla obszarów „NATURA 
2000”. 

„ Str. 87 wniosku Oddziaływanie na środowisko gruntowe 
Teren instalacji w części gdzie jest prowadzona produkcja, 
magazynowanie surowców, półproduktów i produktów, ich 
miejsca przeładunku posiadają szczelne podłoża betonowe. 
Miejsca magazynowania, produkcji i przeładunku posiadają 
dodatkowo tace uniemożliwiając rozprzestrzenienie się 
substancji w przypadku sytuacji awaryjnej (uszkodzenia 
zbiornika, rozszczepienia się rurociągu itp.). Nie stwierdza się 
możliwości bezpośredniego oddziaływania Zakładu  
na środowisko gruntowe. Jedynym możliwym do zaistnienia 
oddziaływaniem pośrednim jest spływ wód opadowych  
i roztopowych niosących ładunek zanieczyszczeń do ziemi. 
Z uwagi na zastosowanie oczyszczania tych wód przed ich 
odprowadzeniem do ziemi oddziaływanie to nie przekracza 
ustalonych standardów i na tej podstawie uznaje się, iż wpływ 
gospodarki wodnej Zakładu jest minimalny i nie zagraża 
środowisku gruntowemu.  
Z powyższego zapisu wynika, iż miejsca gdzie ma się 

Po analizie całości zgromadzonego 
materiału oraz w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawne 
ustalono co następuje. Na chwilę 
obecną w polskim ustawodawstwie 
brak jest przepisów, które dla 
instalacji do produkcji produktów  
i półproduktów chemii organicznej  
z zastosowaniem procesów 
chemicznych, wskazywałyby 
wytyczne odnośnie pojemności tac 
na których będą usytuowane 
zbiorniki z surowcami lub produktami. 
Jedynym odniesieniem w świetle 
przepisów, mogącym pomóc  
we właściwym doborze pojemności  
o których mowa powyżej są 
wymagania rozporządzenia Ministra 
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odbywać produkcja, magazynowanie i przeładunek 
wyposażone są w szczelne podłoża betonowe czyli posadzki 
oraz tacę czyli ściany żelbetowe tworzące wannę. Stwierdza 
się możliwość bezpośredniego oddziaływania zakładu  
na środowisko gruntowe ponieważ: szczelne podłoże 
betonowe nie istnieje w rzeczywistości ponieważ beton 
wchłania i przepuszcza ciecze. Możliwość przedostania się 
substancji niebezpiecznych do gruntu przez beton (dylatacje 
włoskowate pęknienięcia betonu). 
Wykonanie szczelnej tacy przemysłowej w formie wanny 
zgodnej z obowiązującymi normami możliwe jest wówczas gdy 
powierzchnia betonu (posadzki i ścian) zostanie pokryta 
specjalistyczną warstwą izolującą odporną na obciążenia 
chemiczne, fizyczne i termiczne surowców, produktów i 
gotowych wyrobów(żywic ftalowych ogólnego stosowania w 
benzynie r-r 70%, żywic ftalowych w ksylenie r-r 50% żywic 
ftalowych w ksylenie r-r 80%, żywic strenowanych  w ksylenie, 
maleinianu di 2 etyloheksylu, pokostu lnianego, oleju 
roślinnego. Wnioskujemy o podanie producenta i nazwy 
wykonanej nawierzchni tworzącej szczelną i odporną 
hydroizoalcję jako tacę na działanie agresywne ww. 
surowców, półproduktów i produktów żywic w warunkach 
termicznych, na które będzie obciążona hydroizolacja  
tj. temp od -30 do 200 C (temp. podgrzewanych surowców do 
produkcji i produktów). Opisana wyżej hydroizolacja tworząca 
szczelną tacę (bezpieczna dla środowiska gruntowego) nie 
została wykonana ponieważ wnioskodawca nie wspomniał  
o niej we wniosku, podał tylko że wykonał podłoże betonowe 
str.87, 88 i 17 wniosku, posadzka antyelektrostatyczna 
utwardzana powierzchniowo w magazynie (Utwardzanie 
powierzchniowe posadzki stosuje się w celu zwiększenia 
odporności na ścieranie. Rozwiązania tego typu stosuje się  
w garażach podziemnych, hurtowniach, halach produkcyjnych 
jako posadzki a nie szczelne tace) oraz monolityczne szczelne 
żelbetowe ściany tworzące wannę, które i tak nie spełniają 
wymogów bezpieczeństwa ponieważ wykonane wanny jak 
podali wnioskodawcy nie pomieszczą 100 % w razie awarii 
wydostających się ze zbiorników instalacji niebezpiecznych 
surowców lub substancji, które skaża bezzwrotnie grunt i wody 
pitne w zbiorniku GZWP 425. 
- 1 taca magazynowa (skrajna taca od strony południowej 
instalacji) 
 wykonana w formie szczelnej żelbetowej wanny o zagłębieniu 
1,7m i pojemności czynnej około 205m

3
, na której usytuowane 

są zbiorniki z surowcami o łącznej zdolności magazynowej 
około 302m

3
. W tacy wykonane jest zagłębienie o wymiarach 

około 0,5x0,5m i głębokości 1m, do którego mogą ściekać 
magazynowane substancje w przypadku zaistnienia awarii 
polegającej na wycieku gromadzonych substancji. Zagłębienie 
ułatwia odpompowanie substancji. Posadzka magazynu 
wykonana jako całkowicie nieprzepuszczalna – betonowa 
monolityczna posadzka antyelektrostatyczna utwardzana 
powierzchniowo. 
Pojemność czynna tacy 205 m

3
 minus pojemność zbiorników 

302 m
3
 wynosi – 97m 

3
. Wynika z tego że w przypadku awarii 

może wydostać się 97m
3
 substancji niebezpiecznych, 

szkodliwych z tacy położonej od strony południowej instalacji 
na zewnątrz czyli do gruntu na działce 1634/11 na którą 
Spółka Plastbud uzyskała pozytywną decyzję środowiskową  
z dnia 03.02.2012r. OŚR.6260.12.2011 na eksploatację 

Gospodarki z dnia 21 listopada 
2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz. U 2005 nr 243 
poz. 2063) § 35 ust. 5 pkt. 3 
przytoczonego rozporządzenia 
wskazuję, iż wymagana pojemność 
obwałowania dla trzech i więcej 
zbiorników powinna wynosić 50 % 
ich łącznej pojemności, ale nie mniej 
niż pojemność największego 
zbiornika. Dla omawianej instalacji 
pojemność tac na których 
posadowione są zbiorniki 
magazynowe została zaprojektowana 
zgodnie z wytycznymi tegoż 
rozporządzenia i w taki sposób 
zostały określone pojemności czynne 
tac. W swych wyjaśnieniach Spółka 
podnosi również, iż taca jest 
projektowana jako zabezpieczenie 
chwilowe na wypadek 
rozszczelnienia się zbiornika nie zaś 
przechowywania substancji 
niebezpiecznych. Proponowane 
rozwiązania techniczne w zakresie 
wykonawstwa tac są wystarczające 
do zatrzymania gromadzonych 
substancji w krótkim czasie do 
momentu ich usunięcia (do kilku 
godzin) Czas, w którym substancja 
będzie się znajdowała na tacy nie 
pozwoli na jej wniknięcie w strukturę 
betonu, a tym bardziej  
na przeniknięcie płyty betonowej tacy 
o grubości 30 cm. Dodatkowo beton 
utwardzony powierzchniowo ma 
mniejszą porowatość co minimalizuje 
ewentualne wnikanie substancji  
w jego strukturę. 

W ocenie organu koniecznym było 
nałożenie na Spółkę w pozwoleniu 
zintegrowanym obowiązków 
pozwalających na pełną kontrolę 
postępowania na wypadek 
zaistnienia wycieków. W takich 
przypadkach Spółka będzie 
postępować zgodnie z „Wydziałową 
instrukcją na wypadek sytuacji 
awaryjnych.”  
Dokument ten określa sposoby 
koniecznych działań w sytuacjach 
awaryjnych (niewielkie wycieki, duże) 
z uwzględnieniem czasu trwania 
podejmowanych czynności, 
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kruszywa Pustków o pow. Ok. 60 ha, rowem stałą wodnym 
połączonym ze starym dorzeczem. W załączeniu 
przedstawiamy mapę istniejących zbiorników po eksploatacji 
kruszywa oraz obecnie eksploatowanych i planowych /Zal. 3/ 
Str 88 
taca magazynowa produktów i rozpuszczalników wykonana  
w formie szczelnej żelbetowej wanny o zagłębieniu około 1,4m 
i pojemności czynnej około 230m

3,
 na której będą usytuowane 

zbiorniki z surowcami o łącznej zdolności magazynowej około 
309,8m

3
. W tacy wykonane jest zagłębienie o wymiarach 

około 0,5x0,5m i głębokości 1m, do którego mogą ściekać 
magazynowane substancje w przypadku zaistnienia awarii 
polegającej na wycieku gromadzonych substancji. Zbiorniki na 
tej tacy posiadają system detekcji wycieku magazynowanej 
substancji. 
Pojemność czynna tacy 230 m

3
 minus pojemność zbiorników 

309,8 m
3
 wynosi – 79,8m

3
. Wynika z tego że w przypadku 

awarii może wydostać się 79,8 m
3
 substancji niebezpiecznych, 

szkodliwych z tacy położonej od strony południowej instalacji 
na zewnątrz czyli do gruntu (rowu stało wodnego) 
usytuowanego w sąsiedztwie tacy łączącego się ze starym 
dorzeczem, rolniczymi stawami, kopalnią kruszywa i obszarem 
chronionym NATURA 2000. 
Na potwierdzenie powyższej klęski jest zapis w przedłożonym 
wnioski na str. 87 pkt. II.3.3.8 
Funkcjonująca instalacja jest potencjalnym źródłem mogącym 
zanieczyścić wody podziemne lub powierzchniowe. Możliwe 
do zaistnienia oddziaływanie związane jest  
z magazynowaniem surowców i produktów oraz 
wykonywaniem operacji przeładunku tych substancji. 
Informujemy, że na terenie Spółki Plastbud, istniejących 
rolniczych stawów hodowlanych po kopalni kruszywa 
Męciszów i Męciszów I, kopalni kruszywa Pustków i obszaru 
chronionego NATURA 2000 wody podziemne występują na 
jednym poziomie wodonośnym związanym z piaszczysto 
żwirowymi osadami czwartorzędu zasadniczą warstwę 
wodonośną stanowią żwiry z piaskiem i otoczakami oraz piaski 
różnoziarniste i średnie stanowiące spągową część 
czwartorzędu. Głębokość zalegania warstwy wodonośnej na 
terenie działki 1634/11 wynosi średnio 177,18 m .n.p.m. – 
głębokość ta uzależniona jest od morfologii terenu oraz od 
odległości rzeki Wisłoka, która oddziałuje drenująco na wody 
gruntowe. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się 
poprzez bezpośrednią infiltrację wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. warunki infiltracji są korzystne ponieważ od 
powierzchni terenu zalegają piasku a jedynie w obrębie trasy 
niższej na otworach wodonośnych zalegają słabo 
przepuszczalne gliny i pyły. Kierunek spływu wód przebiega  
z południowego w schodu na północny zachód w kierunku 
koryta rzeki Wisłoka. Obszaru NATURA 2000. Dla 
zaspokojenia potrzeb wodnych w 1986 roku w rejonie doliny 
(PRADOLINY) Wisłoki zlokalizowano i udokumentowano 
czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych Dębica – Stalowa 
Wola GZWP 425. Posiada on wodę zdatną do picia I klasie. 
Omawiany zbiornik jest chroniony ponieważ posiada słabą 
izolację (piaszczysto – żwirową) od powierzchni terenu i jest 
podatny na zanieczyszczenia. Nie można przedkładać zysku 
wnioskodawców w wodę pitną ze zbiornika przez 
mieszkańców naszego regionu. Obecnie stwierdzono podczas 
wizji lokalnej na terenach przyległych do spółki Plastbud przez 

opróżniania tac itp. 
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komisję składającą się z przedstawicieli różnych urzędów, 
odprowadzanie rurą z terenu spółki cieczy koloru zielonego do 
rowu stało wodnego. Na potwierdzenie protokół i zdjęcia 
 /Zał 4/” 

„Str. 6 wniosku podaje się że do produkcji będą używane 
substancje niebezpieczne w ilości 2116,84 Mg/rok. Produkcja 
odbywać się będzie pod wiatą (obiekt zadaszony, z trzech 
stron osłonięty) co powoduje brak możliwości wychwycenia 
niebezpiecznych oparów i gazów ulatniających się  
do atmosfery i gruntu. W związku z tym stwierdza się, że 
wzrośnie ilość wytwarzanych LZO co wpłynie na pogorszenie 
stanu zdrowia mieszkańców. Obecna produkcja (czernienie 
dębu w amoniaku, pigmentów, past, opakowań plastikowych  
i lakierów) już powoduje uciążliwość dla mieszkańców 
(łzawienie oczu, podrażnienie dróg oddechowych, 
trudnościach w oddychania) co udokumentowane licznymi jest 
licznymi pisemnymi skargami do urzędu do Urzędu Gminy 
Dębicy (ok. 130 pism) pismem do WIOŚ Rzeszów.  
A co będzie w przypadku zwiększenia emisji LZO po 
uruchomieniu instalacji skoro już w naszym regionie 
zanotowano w ostatnich latach zwiększoną zachorowalność 
na nowotwory co potwierdza lekarz.” 

 

Analiza zgromadzonego materiału 
wskazuje, iż odpowietrzenia  
z poszczególnych zaworów 
oddechowych aparatów reaktorów, 
mieszalników na liniach 
technologicznych instalacji zostały 
skolektorowane w jeden centralny 
emitor.  
Podczas operacji napełniania 
reaktorów surowcami, półproduktami, 
podczas prowadzenia procesów 
chemicznych, przeładunku do 
mieszalników odpowietrzenie tych 
aparatów technologicznych do 
atmosfery następuje przez skraplacz 
gdzie zachodzi redukcja par 
rozpuszczalników i ich zawrócenie do 
procesu. Dodatkowo w procesie 
technologicznym produkcji żywic 
stosuje się układy zamknięte,  
a z fazy gazowej krążącej w układzie 
są oddzielane substancje 
niebezpieczne i zawracane  
do reaktora (prowadzony jest zawrót 
do procesu – kolumna zwrotna).  
W celu maksymalnego ograniczenia 
emisji LZO do powietrza prowadzący 
instalację zastosował filtr z wkładem 
węglowym oczyszczający 
zanieczyszczenia pochodzące  
z odwietrzania zbiorników przed ich 
wprowadzeniem do powietrza.  
We wniosku wykazano, że emisja 
LZO z instalacji nie będzie 
przekraczać ustalonych standardów 
emisyjnych s1 = 150 mg/m

3
 s3 i s5 

wynoszących 3,0 % Ponadto  
w instalacji zastosowano zamknięcia 
hydrauliczne we wszystkich 
możliwych miejscach emisji par 
substancji do atmosfery, instalacje 
rurociągowe są sprawne,  
a połączenia kołnierzowe występują 
tylko w koniecznych miejscach.  
Organ odmawia wydania pozwolenia 
dla instalacji, z której rzeczywista 
emisja powodowałaby przekroczenie 
standardów emisyjnych określonych 
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 
r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji lub przekroczenie 
standardów jakości 
środowiska określonych  
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia  
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2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu. 
We wniosku wykazano, że emisja 
pyłów i gazów wprowadzanych do 
powietrza ze źródeł i emitorów 
instalacji nie spowoduje przekroczeń 
ww. norm wobec powyższego uwaga 
nie mogła zostać uwzględniona. 

„ Str. 7 wniosku nie podano ilości odpadów tj. opakowań  
z papieru i tektury po zużywanych surowcach i opakowań  
z tworzyw sztucznych oraz sposobu ich magazynowania  
i usuwania z terenu instalacji. Można przypuszczać że są 
palone w piecu kotłowni.” 
 

Organ dokonał analizy kompletności 
wniosku i ustalił co następuje: na str. 
7 wniosku znajduje się wyłącznie 
streszczenie. W pkt. II.2.3.3 wniosku 
dotyczącym gospodarki odpadami 
wnioskodawca określa szacowane 
ilości wytwarzanych odpadów  
w związku z eksploatacją instalacji. 
Wnioskodawca przewidział 
wytwarzanie odpadów 
opakowaniowych o kodach 15 01 01 
tj. opakowania z papieru i tektury 
w ilości do 30 Mg/rocznie, 15 01 02 
tj. opakowania z tworzyw sztucznych 
w ilości 3,5 Mg/rocznie, 15 01 03 t 
j. opakowania z drewna w ilości  
do 2 Mg/rocznie oraz 15 01 10* tj. 
opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych, lub nimi 
zanieczyszczone, w ilości do 2 Mg 
rocznie. 
Ww. odpady będą magazynowane w 
magazynie odpadów, usytuowanym 
przy budynku do produkcji wyrobów 
rozpuszczalnikowych na wydzielonej, 
opisanej i szczelnej powierzchni. 
Odpady magazynowane będą 
selektywnie. 
Odpady będą przekazywane: 

 podmiotom prowadzącym 
zbiórkę tego rodzaju odpadów 
(posiadającym pozwolenie na 
zbieranie), 

 podmiotom prowadzącym odzysk 
lub unieszkodliwianie, jeżeli 
odzysk nie jest możliwy 
(posiadającym pozwolenie na 
odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów). 
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Ponadto prowadzący instalację jest 
obowiązany do prowadzenia na 
bieżąco ilościowej i jakościowej 
ewidencji zgodnie z katalogiem 
odpadów. 
Ewidencję należy prowadzić się  
z zastosowaniem następujących 
dokumentów ewidencji odpadów: 

 karty przekazania odpadu, 

 karty ewidencji odpadów. 
Dodatkowo ustawa o odpadach 
zobowiązuje posiadaczy odpadów do 
prowadzenia rocznego sprawozdania 
o wytwarzanych odpadach  
i o gospodarowaniu odpadami. 
Na podstawie w/w dokumentów 
będzie możliwe monitorowanie 
prawidłowości w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

„ Str. 16 i 19 wniosku podaje się że zbiornik ppoż. o objętości 
150 m

3
 będzie pełnił funkcję wymiennika ciepła i zasobnika 

wody chłodniczej wykorzystywanej do chłodzenia aparatów 
produkcyjnych (reaktorów i mieszalników). Nie omówiono 
problemu skażenia wody w otwartym zbiorniku ppoż. który ma 
pełnić ww. funkcje w przypadku awarii instalacji, który jest 
położony tuż przy stało wodnym rowie łączącym się ze starym 
dorzeczem, żwirowniami i Natura 2000.” 

Jak wynika ze zgromadzonego 
materiału w sprawie wydania 
pozwolenia zintegrowanego otwarty 
zbiornik ppoż., który będzie pełnił 
funkcję zasobnika wody chłodniczej 
wykonany został jako szczelny.  
Takie rozwiązania są stosowane  
i praktykowane w systemach 
chłodzenia. Woda chłodnicza krąży  
w układzie zamkniętym i co zasady 
nie jest zanieczyszczona. 

„ Str. 18 wniosku z jaką skutecznością będzie działał odciąg 
pyłów przy zasypie surowców sypkich, gdy zasyp będzie się 
odbywał pod wiatą, pomieszczeniem otwartym, sprzyjający 
wydostawaniu się pyłów poza granice IPPC.” 

 

Analiza przedłożonego wniosku  
o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego wskazuje,  
iż załadunek surowców sypkich  
do produkcji żywic, sulfobursztynianu 
2 – etyloheksylu, będzie powodował 
chwilową emisję pyłu. Stanowisko 
załadunku reaktorów surowcami 
sypkimi zostanie wyposażone 
 w centralny skolektorowany system 
wyciągowy, w ciągu którego 
zainstalowany będzie filtr workowy. 
Maksymalne stężenie pyłu za filtrem 
poniżej 2 mg/m

3
. 

W celu kontroli wielkości emisji organ 
nałożył na prowadzącego instalację 
dodatkowy obowiązek pomiarowy  
w tym zakresie. 

„ Str. 81 i 112 wniosku podaje się że pomiary hałasu  
w środowisku przeprowadzone będą po każdej istotnej 
zmianie instalacji mającej znaczenie dla wielkości 
emitowanego hałasu dla środowiska. Należałoby wykonać 
pomiary po całkowitym uruchomieniu instalacji IPPC wraz  
z wszystkimi istniejącymi emitorami hałasu oraz 
przeprowadzić pomiary parę razy w roku przez niezależne od 
wnioskodawców jednostki w obecności mieszkańców 
Pustkowa.” 
 

Wykonywanie pomiarów emisji 
hałasu z instalacji, dla której 
wymagane jest pozwolenie 
zintegrowane jest obowiązkiem 
ustawowym, który wynika z art. 147 
ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz 
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pomiarów ilości pobieranej wody  
(Dz. U. Nr 206 poz. 1291). Ponadto 
zgodnie z ww. prowadzący instalację 
zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wstępnych 
pomiarów wielkości emisji z instalacji 
najpóźniej 14 dni od zakończenia 
rozruchu. Po uruchomieniu instalacji 
zostaną zatem wykonane pierwsze 
pomiary hałasu w środowisku we 
wskazanych we wniosku punktach 
pomiarowych. 

„ Str 50 – Pozwolenie wodnoprawne RŚ.VII.MK.626-66/09  
z dnia 25.08.2009r wydane przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego – było wydane na podstawie wstępnych 
założeń zagospodarowania terenu IPPC przez wnioskodawcę 
i nie nałożono obowiązku monitorowania jakości wód 
opadowych zrzucanych do istniejącego rowu gdzie żyją płazy. 
Obecnie w ramach realizacji inwestycji instalacji IPPC projekt 
zagospodarowania uzyskał ostateczny układ budynków i dróg 
(powierzchnia z której będzie odprowadzana woda opadowa  
i roztopowa) który przedstawiono we wniosku o pozwolenie 
zintegrowane. Zaistniały różnice pomiędzy danymi  
o powierzchniach podanych w pierwotnych założeniach  
a istniejącymi po zmianach z których odpływają wody 
opadowe do rowu stało wodnego. Należało zgłosić te różnice 
podając m

2
 powierzchni z której odpływa woda, aby sprawdzić 

rozbieżność z podanymi wcześniej danymi do uzyskania 
pozwolenia wodno prawnego. Ww. rozbieżności powodują że 
wydane pozwolenie 25.08.2009r nie ma odzwierciedlenia  
w rzeczywistości. 
Bardzo ważnym faktem jest też zmiana rzeźby terenu w latach 
2011 – 2013 po eksploatacji kruszywa naturalnego  
w kopalniach Męciszów i Męciszów I, obecnie przeznaczonych 
na rolnicze stawy hodowlane oraz istniejącej kopalni kruszywa 
Pustków, które połączyły teren zalewowy ze starym 
dorzeczem rzeki Wisłoki i rowem stałowodnym do którego 
wpuszczane mają być wody opadowe i roztopowe  
z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami zawiesiny ogólnej 
poniżej 100 mg/l i w substancji ropopochodnych poniżej  
15 mg/l a w przypadku awarii możliwość przedostania się 
niekontrolowanych ilości substancji niebezpiecznych. 
Zwiększony obszar zalewowy, spowodowany eksploatacją 
kruszywa może doprowadzić do zalania części niżej 
położonego terenu instalacji IPPC. W załączeniu 
zamieszczamy mapę terenu zalewowego wydaną przez 
RZGW w Krakowie / Zał. 5/” 

Przedmiotem wniosku jest 
pozwolenie zintegrowane, które 
reguluje warunki odprowadzania wód 
opadowo - roztopowych  
do środowiska. 
Wody deszczowe z instalacji  
do produkcji produktów  
i półproduktów chemii organicznej tj. 
instalacji IPPC wprowadzane są do 
kanalizacji deszczowej Spółki 
Plastbud, a nie do środowiska.  

Niezależnie od powyższego  
organ w osobnym postępowaniu 
przeprowadził analizę pozwolenia 
wodnoprawnego. Ponadto ustalono 
iż Spółka Plastbud posiada odrębny 
system kanalizacji deszczowej. 
Odprowadzenie z niego wód 
opadowo roztopowych do rowu 
reguluje decyzja Starosty Dębickiego 
z dnia 21 lipca 2006r. znak: 
WRL.6223-19/2006. 

„ Str. 35 Ocena stanu technicznego instalacji Na jakiej 
podstawie stwierdza wnioskodawca, że instalacja jest w 
bardzo dobrym stanie technicznym – o fakcie tym decydują 
instytucje zajmujące się sprawdzaniem i badaniem instalacji 
co potwierdzane jest wydaniem stosownej dokumentacji 
dopuszczającej do użytkowania. Ponadto nie podano daty 
produkcji urządzeń instalacji. 
Na podstawie wniosku można przypuszczać, że jest to 
używana instalacja, ponieważ w nowoczesnych instalacjach 
do produkcji tego typu żywic nie wypuszcza się przez 
skraplacz i zawory wydechowe oparów do atmosfery tylko 
kieruje je za pomocą instalacji wentylacyjnej do spalatora 
gdzie w temp. około 800

o
C szkodliwe opary i wyziewy są 

Jak wyjaśnia Wnioskodawcy 
instalacja w zasadniczych 
elementach zbudowana jest  
z nowych urządzeń - główny ciąg 
produkcyjny składający się z reaktora 
10 m

3
, mieszalnika 17 m

3
  

i elementów towarzyszących, 
kotłownia olejowego nośnika ciepła, 
zbiorniki magazynowe substancji 
niebezpiecznych i olejów roślinnych 
(3 szt.) oraz inne. Zastosowane 
używane urządzenia poddane 
zostały zasadniczym przeglądom  
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neutralizowane. Są to instalacje hermetyczne – NDT 
(Najlepsze Dostępne Technologie) bezpieczne dla środowiska 
i ludzi, stosowane obowiązkowo we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2010/75/UE 
Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 24.11.2010r.  
w sprawie emisji przemysłowych(zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) /Dz.U.UE L 334  
z 17.12.2010/. Wobec powyższego należy wyjaśnić rodzaj 
stosowanej instalacji IPPC jaką planuje uruchomić Spółka 
Plastbud w stosunku do Dyrektywy UE. Kraj nasz jest 
członkiem UE od 2004r.r i podlega w/w Dyrektywie. Prosimy  
o podanie daty produkcji urządzeń wchodzących w skład 
IPPC, certyfikaty do stosowania w krajach UE (co jest 
obowiązkowe) i decyzje wydane przez instytucje kontrolne 
(dozór techniczny itp.) dopuszczające do użytkowania.” 
 

i koniecznym remontom 
przywracającym im pełną sprawność. 
Elementy instalacji stwarzające 
zagrożenie z mocy przepisów 
podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru 
technicznego, pozostałe elementy, 
tak jak we wszystkich zakładach tego 
typu znajdują się w gestii 
użytkownika i nie podlegają odbiorom 
instytucji zewnętrznych. Dopalanie 
odgazów stosuje się w przypadku 
znacznej emisji do środowiska,  
w sytuacji gdy jej wielkość 
przekracza dopuszczalne normy. 
Emisja budowanej instalacji jest 
stosunkowo niska i nie wymaga 
takich rozwiązań. Na instalacji 
stosowane są jednak urządzenia 
redukujące emisję zanieczyszczeń 
do powietrza zgodnie z wymogami 
BAT. 
We wniosku wraz z uzupełnieniami 
wykazano, że emisja pyłów i gazów 
wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł i emitorów Zakładu 
nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnych norm jakości 
powietrza poza granicami terenu, do 
którego prowadzący instalację 
posiada tytuł prawny. 

Nadmieniamy iż obecnie w SKO w Rzeszowie toczy się 
postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji o warunkach 
zabudowy znak: GPK-7331/187/2008 oraz decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia nr 20/08 znak pisma GPK-7624/20/2008 z 
powodu jej wydania przez Urząd Gminu Dębica będąc 
jednocześnie stroną w postępowaniu, ponieważ działka nr 661 
będąca własnością UG Dębica graniczy z terenem 
wnioskodawców. Wydane decyzje były z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 24 par. 1 KPA” 

Ustawa Prawo ochrony środowiska 
obliguje do załączenia do wniosku o 
wydanie pozwolenia zintegrowanego 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (lub kopii 
wniosku). Spółka Plastbud 
przedłożyła wymaganą ostateczną 
decyzję. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Specjalna Strefa 
Ekologiczna” 

Sposób uwzględnienia uwagi 
przez organ wydający pozwolenie 

zintegrowane 

„Wnioskodawca w dokumentacji sprawy nie przedstawia 
bardzo istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska 
informacji, zarówno jeżeli chodzi o emisję gazów do atmosfery 
jak i prawdopodobnie przedostawanie się substancji 
niebezpiecznych do gleby, wód powierzchniowych i wód 
podziemnych” 

Wniesiona uwaga jest zbyt ogólna. 
Analiza zgromadzonego materiału w 
sprawie wydania pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do 
produkcji produktów i półproduktów 
chemii organicznej wskazuje, 
wniosek o wydanie ww. pozwolenia 
zintegrowanego sporządzony został 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska. 

„W przypadku emisji gazów do atmosfery, wnioskodawca  
w opisie technologicznym poszczególnych linii produkcyjnych 
(schematy str. 22, str. 24 wniosku) przewiduje emisję  
na 5 odcinkach każdej z linii produkcyjnych. Stanowić będzie 
to emisję niezorganizowaną z każdej z linii produkcyjnej  

We wniosku wraz z uzupełnieniami 
wykazano, że emisja pyłów i gazów 
wprowadzanych do powietrza  
ze wszystkich źródeł i emitorów 
Zakładu nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnych norm jakości 
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o które wnosi Firma Plastbud , jako że w opisie budowlanym 
planowanej inwestycji nie ma mowy o szczelnych halach 
produkcyjnych, systemach odciągów wyposażonych  
w odpowiednie systemy filtrujące itd. Produkcja będzie 
odbywać się we wiatach. Wnioskodawca nie opisuje ponadto 
w jaki sposób miałby mierzyć ilość gazów emitowanych  
w poszczególnych procesach produkcyjnych, jednocześnie 
opisując” wypychanie przestrzeni gazowej” przez zawory 
oddechowe, skraplacze i wahadło gazowe, bez  
ich specyfikacji. Nie przewiduje się również pomiaru ilości 
gazów które mogą w ten sposób przedostawać się do 
atmosfery. Należy zaznaczyć, iż gazy te są szkodliwe dla 
życia i zdrowia ludzi (ksylen, styren). Na stronie 36 wniosku 
podaje się jedynie teoretyczne, modelowe wyliczenia. Naszym 
zdaniem istnieje potencjalna możliwość przedostawania się  
do atmosfery większych ilości gazów niż zakłada  
to wnioskodawca”. 

powietrza poza granicami terenu, do 
którego prowadzący instalację 
posiada tytuł prawny.  
W szczególności, że emisja  
z emitorów instalacji nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu, 
określonych w załączniku nr 1  
do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. 
w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz nie 
spowoduje przekroczeń wartości 
odniesienia określonych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 
w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu. 

„Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 
zaledwie 360 m na wschód i ok. 350 na północny wschód  
i południowy wschód. W podobnej odległości znajduje się 
również szkoła. Uważamy, iż instalacja o tak dużej wydajności 
produkcji nie powinna znajdować się tak blisko zabudowań 
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, również  
ze względu na charakter produkcji. Według innych dostępnych 
map od granicy instalacji do terenu szkoły odległość wynosi 
295 m.” 
 

Z analizy dostępnych map wynika, 
iż w swoich uwagach Stowarzyszenie 
wskazując bliższą niż Wnioskodawca 
lokalizację instalacji IPPC do terenów 
szkoły oraz terenów zagrodowych, 
odnosi się do odległości mierzonych 
do granicy działek (ogrodzenie 
terenu szkolnego). We wniosku 
podano odległość od granicy 
instalacji do najbliższych terenów 
chronionych akustycznie  
tj. budynków. Analiz akustyczna 
wykonana przez wnioskodawcę, 
wykazuje, iż nie będą występowały 
przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w porze dnia i nocy 
na najbliższym terenie chronionym 
akustycznie. 

„We wniosku proponuje się jedynie monitoring instalacji pod 
kątem procesów technologicznych (pkt. III.4.3), nie proponuje 
się monitoringu powietrza na terenie instalacji (pkt.III.4.4.1) 
Uważamy że jest to niezgodne z zasadami BAT co do 
monitoringu, które wnioskodawca sam opisuje w pkt. III.1.9 
wniosku, gdyż tak jak wspomniano powyżej, nie planuje się 
pomiarów stężeń ksylenu, styrenu i innych gazów które mogą 
pojawić się w wyniku reakcji chemicznych.” 
 

Po analizie zgromadzonego 
materiału, organ uznał, za konieczne 
nałożyć w pozwoleniu 
zintegrowanym dodatkowe obowiązki 
na prowadzącego instalację  
w zakresie monitoringu dotyczące: 

 pomiarów emisji zanieczyszczeń 
do powietrza emitowanych emitorem 
E4 oraz E5,  

 pomiarów jakości wód 
podziemnych w trzech otworach 
piezometrycznych P1-P3, zgodnie  
z opracowaną dokumentacją 
hydrogeologiczną, 

 pomiarów jakości ścieków  
w miejscach ich wprowadzania do 
kanalizacji deszczowej zakładu 
(przed separatorem) w pkt. ozn. jako 
pkt. 1 i pkt.2,  

 monitoringu i ewidencji odpadów. 
Ponadto zgodnie z obowiązkami 
wynikającymi z rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia  
4 listopada 2008r. w sprawie 
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wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody, 
Spółka Plastbud zobowiązana jest do 
wykonywania pomiarów na emitorze 
E1 z częstotliwością co najmniej raz 
na rok w zakresie emisji Lotnych 
Związków Organicznych (LZO)  
do powietrza. Do LZO zalicza się 
m.in.: takie zanieczyszczenia jak 
ksylen oraz styren. Przytoczone 
powyżej rozporządzenie nakłada 
również obowiązek na prowadzącego 
instalację IPPC dokonywanie 
okresowych pomiarów emisji hałasu 
z instalacji z częstotliwością co 
najmniej raz na 2 lata. 

We wniosku proponuje się pomiary emisji substancji 
szkodliwych do powietrza jedynie w zakresie pomiaru pyłu na 
emitorze E5 (raz na rok) oraz dwutlenku siarki na emitorze  
E6 (raz na rok). W naszej opinii jest to nie wystarczające  
i nieadekwatne w stosunku do emitowanych substancji. W jaki 
sposób wnioskodawca będzie kontrolować wielkość emisji 
innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi substancji  
i gazów ? Proponowane we wniosku rozwiązania nie 
zagwarantują dotrzymywania poziomu zakładanych emisji 
substancji do atmosfery i mogą wpływać negatywnie na 
oddziaływanie instalacji na środowisko jak i na okolicznych 
mieszkańców.” 

Na prowadzącym instalację ciążą 
obowiązki wynikające  
z  rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. 
w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody.  
Z ww. rozporządzenia wynika,  
iż Spółka Plastbud zobowiązana jest 
do wykonywania pomiarów na 
emitorze E1 z częstotliwością co 
najmniej raz na rok w zakresie emisji 
LZO do powietrza. Z uwagi iż jest to 
obowiązek ustawowy, nie powielano 
go w warunkach pozwolenia 
zintegrowanego. 

„We wniosku uwzględnia się bezpośrednią bliskość obszaru 
chronionego NATURA 2000 PLH180063 Dolna Wisłoka  
z Dopływami , jednakże według wnioskodawcy znajduje się  
on poza zasięgiem znaczącego oddziaływania instalacji.  
Co więcej wnioskodawca określa ten obszar jako 
„projektowany”, według naszych informacji obszar ten został 
oficjalnie uznany za chroniony decyzją KE, a znajduje się on w 
odległości zaledwie 600 m od granicy instalacji . Naszym 
zdaniem instalacja może mieć wpływ może mieć bardzo 
negatywny wpływ na wzmiankowany obszar NATURA 2000, 
wpływając na pogorszenie stanu środowiska, fauny  
i flory, co będzie stanowiło rażące naruszenie Dyrektyw 
Europejskich. Ten istotny fakt został pominięty przez 
wnioskodawcę , a negatywny wpływ instalacji na ten obszar 
nie może być kwestionowany.” 

Z uwagi na fakt, iż sprawa ta została 
już rozpatrzona przez organ właściwy 
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska na etapie wydawania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Marszałek  
nie rozstrzygał w tym zakresie. 

„Zakład Plastbud znajduje się bezpośrednio nad 
czwartorzędowym zbiornikiem wodnym, udokumentowanym 
jako GZWP nr 425. Zasilanie czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią infiltrację wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych, warunki tej 
infiltracji są w rejonie zakładu korzystne, stad też istnieje 
prawdopodobieństwo przedostawania się substancji 
szkodliwych z terenów do wód podziemnych, co spowodować 
może jego zanieczyszczenie. Fakt ten znajduje 
odzwierciedlenie we wniosku w pkt. II.3.3.8, jednocześnie w 
naszej opinii wnioskodawca nie ma w planie podejmować 

We wniosku Spółka Plastbud 
przedstawiła zastosowane metody 
ochrony wód powierzchniowych  
i podziemnych dla przedmiotowej 
instalacji m.in.: 

 magazynowanie podstawowych 
surowców, półproduktów i produktów  
w jednopłaszczowych, naziemnych 
zbiornikach umieszczonych  
na dwóch żelbetowych zadaszonych 
tacach, 
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działań, które mogłyby wyeliminować zupełnie 
prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji powodującej 
zanieczyszczenie wód podziemnych czy powierzchniowych. 
Należy podkreślić, iż z zasobów wodnych zbiornika korzystać 
planuje miasto Rzeszów, które obecnie prowadzi próbne 
odwierty zanieczyszczenie tego zbiornika będzie mieć 
katastrofalne i nieodwracalne skutki.” 
 

 magazynowanie pozostałych 
surowców, półproduktów  
i produktów, które nie stwarzają 
dużego zagrożenia dla środowiska 
lub ich zużycie/produkcja jest na 
niewielkim poziomie w wiacie 
magazynowej, posadzka wiaty jest 
wykonana w formie szczelnej wanny 
ograniczającej rozprzestrzenienie się 
substancji poza obrys wiaty  
w przypadku sytuacji awaryjnej. 

 wykonanie szczelnej posadzki 
pod wiatą produkcyjną – wszystkie 
aparaty technologiczne, rurociągi, 
urządzenia, z których istnieje 
potencjalne niebezpieczeństwo 
wycieku substancji znajdują się na 
szczelnym podłożu – betonowa 
monolityczna posadzka 
antyelektrostatyczna utwardzana 
powierzchniowo wykonana w formie 
tacy, 

 wykonanie układu chłodniczego  
w systemie zamkniętym, który 
eliminuje zrzuty wód chłodniczych do 
wód powierzchniowych czy 
podziemnych, 

 wykonanie stanowiska do 
napełniania kontenerów i beczek  
w formie zadaszonej tacy  
o wymiarach 5,9 x5,2 m ze spadkiem 
do środka; pośrodku tacy znajduje 
się studzienka połączona kanałem 
 z zagłębieniem sąsiadującej tacy dla 
cystern; posadzka betonowa 
monolityczna w wykonaniu 
szczelnym, 

 wykonanie tacy rozładunkowo-
załadunkowej dla cystern 
samochodowych w formie 
prostokątnej powierzchni szczelnej 
13x4m ze spadkiem w kierunku 
zagłębienia pośrodku tacy  
(o wym. 0,5x0,5m i głębokości 1m), 

 wykonanie systemu kanalizacji 
ujmującej wody opadowe z dachów 
Ponadto w celu monitoringu wód 
podziemnych nałożył obowiązek 
wykonywania analiz wody 
podziemnej w piezometrach  
raz w roku zgodnie z zaleceniami 
dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki 
hydrogeologiczne pod projektowaną 
instalacją do produkcji produktów  
i półproduktów chemii organicznej  
z zastosowaniem procesów 
chemicznych w m. Pustków 
wykonanej we wrześniu 2012r przez 
uprawnionego geologa BOGUSŁAW 
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KACZOR (up. Geolog. Kat. VII-1258, 
V-1371). 

„W pkt. III.1.1.1 wnioskodawca opisuje tace magazynowe na 
których umieszczone będą zbiorniki z surowcami. 
Pojemność(powierzchnia czynna) tacy wynosi w przypadku. 
P.1  205 m

3
 a łączna poj. zbiorników Az 302 m

3.
 W przypadku 

rozszczelnienia zbiorników taca magazynowa nie będzie  
w stanie przejąć całej ilości substancji które tam mogą 
spływać.” 
 

Po analizie całości zgromadzonego 
materiału oraz w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawne 
ustalono co następuję. Na chwilę 
obecną w polskim ustawodawstwie 
brak jest przepisów, które dla 
instalacji do produkcji produktów 
 i półproduktów chemii organicznej  
z zastosowaniem procesów 
chemicznych, wskazywałyby 
wytyczne odnośnie pojemności tac 
na których będą usytuowane 
zbiorniki z surowcami lub produktami. 
Jedynym odniesieniem  
w świetle przepisów, mogącym 
pomóc we właściwym doborze 
pojemności o których mowa powyżej 
są wymagania rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia  
21 listopada 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych  
i ich usytuowanie (Dz. U z dnia 14 
grudnia 2005) paragraf 35 ust. 5 pkt. 
3 przytoczonego rozporządzenia 
wskazuję, iż wymagana pojemność 
obwałowania dla trzech i więcej 
zbiorników powinna wynosić 50 % 
ich łącznej pojemności, ale nie mniej 
niż pojemność największego 
zbiornika. Dla omawianej instalacji 
pojemność tac na których 
posadowione są zbiorniki 
magazynowe została zaprojektowana 
zgodnie z wytycznymi tegoż 
rozporządzenia i w taki sposób 
zostały określone pojemności czynne 
tac. W swych wyjaśnieniach Spółka 
podnosi również, iż taca jest 
projektowana jako zabezpieczenie 
chwilowe na wypadek 
rozszczelnienia się zbiornika nie zaś 
przechowywania substancji 
niebezpiecznych. 

„Według informacji podawanych przez wnioskodawcę, pomiar 
czystości wody w piezometrach zlokalizowanych w pobliżu 
instalacji będzie prowadzony nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 
W naszej opinii jest to stanowczo za mało w stosunku do już 
prowadzonej działalności, działalności planowanej, jak i ryzyka 
jakie łączy się z takim działaniem.” 

Częstotliwość wykonywania analiz 
wody podziemnej w piezometrach 
raz w roku została zalecona  
w dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki 
hydrogeologiczne pod projektowaną 
instalacją do produkcji produktów  
i półproduktów chemii organicznej  
z zastosowaniem procesów 
chemicznych w m. Pustków 
wykonanej we wrześniu 2012r przez 
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uprawnionego geologa BOGUSŁAW 
KACZOR (up. Geolog. Kat. VII-1258, 
V-1371). 

„W przypadku transportu substancji niebezpiecznych na 
terenie firmy istnieje możliwość przedostawania się do gleby i 
dalej do wód podziemnych, we wniosku mowa jest  
o powierzchniach utwardzonych na terenie zakładu, ale w 
większości to powierzchnia nieszczelna, typu kostka brukowa, 
kocie łby itp. W naszej opinii stanowi to potencjalne 
zagrożenie.” 
 

Po analizie całości zgromadzonego 
materiału oraz w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawne 
ustalono co następuje. Wniosek 
przedstawia powierzchnię dróg  
i placów utwardzonych, z których 
wody opadowo roztopowe ujmowane 
są w system kanalizacyjny  
i wprowadzane do kanalizacji spółki 
Plastbud. W opracowanej 
„Wydziałowej instrukcji postępowania 
na wypadek sytuacji awaryjnych” 
przewidziano sposoby postępowania 
na wypadek wystąpienia wycieku na 
placu utwardzonym (transport 
paletopojemnika). W takiej sytuacji 
powinna zostać niezwłocznie 
zamknięta zasuwa na kanalizacji wód 
deszczowych. Kolejno należy 
zapobiec rozprzestrzenianiu się 
substancji poprzez obsypanie 
niepalnym hydrofobowym sorbentem. 
Po zebraniu sorbentu, dokonać 
czyszczenia powierzchni ”na sucho” 
czyściwem. W przypadku 
przedostania się substancji do 
kanalizacji deszczowej należy 
dokonać jej czyszczenia  
i odpompować całą jej zawartość, 
która zgromadzi się w studzience 
przed zasuwą. Otwarcie zasuwy 
może nastąpić po całkowitym 
usunięciu substancji. 

„W przypadku gospodarki materiałowo surowcowej 
 wnioskodawca informuje w punkcie III.1.6.2, iż metody te są 
zgodne z zaleceniami BAT, jednakże ich nie precyzuje.” 
 

Podstawowymi wymaganiami 
Dyrektywy IPPC jest rozsądne 
zarządzanie zasobami surowcowo – 
materiałowymi. Działania 
organizacyjne i techniczne 
realizowane na terenie zakładu, 
prowadzące do poprawy 
efektywności w dziedzinie 
wykorzystania surowców  
i materiałów są zgodne z zaleceniami 
BAT 

„Prowadzący instalację nie ma wdrożonego systemu 
zarządzanie środowiskiem EMAS czy ISO14001 , 
zapewniających kontrolę nad oddziaływaniami na środowisko. 
Produkcja chemiczna bez wdrożonych norm zarządzania jest 
podwójnie niebezpieczna. 
W związku z powyższymi zastrzeżeniami, sprzeciwiamy się 
wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji opisywanej 
we wniosku. Naszym zdaniem powinny zostać również 
zweryfikowane istniejące pozwolenia na działalność 
wnioskodawcy w tym miejscu. Specyfika jak i skala 
prowadzonej produkcji może stanowić niebezpieczeństwo dla 
okolicznych mieszkańców, oraz środowiska naturalnego czyli 
wód podziemnych GZWP nr 425 jak i przyrody w obszarze 

Prowadzący instalację nie posiada 
wdrożonego systemu zarządzania 
środowiskowego, lecz realizuje  
w części jego elementy. 
Zakład posiada wdrożone  
i prowadzone procedury związane  
z gotowością i reagowaniem  
na sytuacje awaryjne opisane  
w następujących dokumentach: 

 „Wydziałowa instrukcja 
postępowania na wypadek 
sytuacji awaryjnych” określająca 
sposób postępowania na wypadek 
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Zgodnie z art. 209 oraz art. 212 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja 

elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska 

pismem z dnia 22 kwietnia 2013r. znak: OS-I.7222.53.2.2013.EK 

Po oględzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2013r. oraz 

szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek 

nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu 

widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.  

W związku z tym postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013r. znak:  

OS-I.7222.53.2.2013.EK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji.  

W szczególności dokumentacja wymagała weryfikacji w zakresie emisji do powietrza, 

gospodarowania odpadami, gospodarki wodno – ściekowej. 

Uzupełnienie wniosku zostało przedłożone przy piśmie z dnia 23 lipca 2013r.  

W związku z czym ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został uzupełniony oraz  

o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. 

Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni (tj. 14 sierpnia do 4 września 2013r.)  

na tablicy ogłoszeń Spółki Plastbud z siedzibą w msc. Pustków 164B, 39-205 

Natura 2000. 
Według posiadanych przez nas informacji część z okolicznych 
mieszkańców już teraz odczuwa negatywne skutki 
prowadzonej przez wnioskodawcę działalności. Wśród nich 
należy wymienić uciążliwości odorowe, Halas jak i bardzo 
niepokojące sygnały o problemach ze łzawiącymi oczyma, 
podrażnieniu górnych dróg oddechowych i trudnościach  
w oddychaniu w przypadku, gdy powietrze płynie od strony 
działającego zakładu wnioskodawcy. Może świadczyć  
to o tym, iż już obecnie przepisy zawiązane z ochroną 
środowiska nie są respektowane lub o tym, iż nie przestrzega 
się zapisów udzielonych pozwoleń.” 
 

wystąpienia sygnałów alarmowych, 
postępowanie na wypadek wycieków 
postępowanie na wypadek pożaru 
wybuchu 

 „Instrukcja eksploatacji dla 
systemów sygnalizacji wycieku ze 
zbiorników do paliw ciekłych w bazie 
magazynowej w Plastbud Sp. z o.o., 
39-205 Pustków 164B”, 

 „Instrukcja bezpieczeństwa 
pożarowego” opracowana przez 
rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Zakład posiada wdrożone procedury 
monitorowania procesów 
technologicznych. W ramach szkoleń 
BHP pracowników omawiane jest 
postępowanie z wytwarzanymi 
odpadami. 

Organy administracji publicznej 
działają na podstawie przepisów 
prawa i w granicach swojej 
właściwości. Marszałek analizując 
przedłożone dokumenty w sprawie 
wniosku o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego, analizuje  
i rozpatruje czy spełnione  
są przesłanki do udzielenia tegoż 
pozwolenia. Zgromadzony w sprawie 
materiał dowodowy pozwala  
na stwierdzenie, że nie zaistniała 
żadna z enumeratywnie określonych 
w przepisie art. 186 ustawy 
przesłanek odmowy wydania 
pozwolenia zintegrowanego. 
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Pustków, Urzędu Gminy Dębica oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

W okresie udostępniania uzupełnień do wniosku tj. w dniu 04 września 2013 r. 

do tut. Urzędu ponownie wpłynęły pisemne uwagi i zastrzeżenia do przedłożonych 

uzupełnień Stowarzyszenia  pn.: Komitet przeciwko wydaniu pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji produktów lub półproduktów 

chemii organicznej w której będzie prowadzona produkcja żywic przez Plastbud 

Spółka z  o.o. 

Wniesiona uwaga: 
„ pkt. 5 str. 19 uzupełnienia wniosku… wody opadowe i roztopowe z terenu  
w Pustkowie (z dachów i placów), są ujmowane systemem kanalizacji i odprowadzane do 
środowiska (do ziemi). Na to szczególne korzystanie z wód Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie 
posiada ważną decyzję pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Podkarpackiego 
znak RŚ.VII.MK.626-66/09 dnia 25.08.2009r. Udzielone pozwolenie wodnoprawne zezwala 
na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu o łącznej powierzchni 1,2559 ha, 
w tym z powierzchni 0,8656 ha narażonej na zanieczyszczenie (palce i drogi). Pozwolenie 
wodnoprawne RŚ.VII.MK.626-66/09 dnia 25.08.2009r. zezwala na wprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych kanalizacja deszczową do rowu łączącego się ze starym 
dorzeczem pod warunkiem wcześniejszego ich podczyszczenia w osadniku  
a następnie w separatorze, zgodnie z załączoną dokumentacją do wniosku o pozwolenie 
wodnoprawne  przez Plastbud (Str. 3 decyzji  RŚ.VII.MK.626-66/09) 
Str. 2 pkt. 7 w/w decyzji…” Należy opracować i przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń 
związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód objętych niniejszą decyzją  
z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych  
a w szczególności wycieku substancji szkodliwych, tak aby ograniczyć możliwość 
odprowadzania takich substancji do odbiornika. 
W okresie od 2 do 4 lipca 2013r. WIOŚ Rzeszów przeprowadził kontrolę w Zakładzie 
Plastbud na prośbę Marszałka Województwa Podkarpackiego ze względu na złożone uwagi 
31.05.2013r do wniosku o pozwolenie zintegrowane, w którym poruszaliśmy problem 
odprowadzania wód opadowych do rowu, wg pozwolenia wodno prawnego. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości. Pytamy zatem dlaczego podczas nieszczęśliwego zdarzenia 
losowego tj. pożaru odpadów produkcyjnych w dniu 7 lipca 2013r. nie zadziałał system 
oczyszczania wód ze substancji szkodliwych przedostających się kanalizacją deszczową do 
rowu i starego dorzecza. Dopiero po naszej oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu 
pisemnej interwencji do WIOŚ Rzeszów na trzeci dzień po zdarzeniu częściowo usunięto 
niebezpieczną substancję o ostrym zapachu przypominającym lakier i pokost, zalegającą  
w rowie na odcinku ~500 m o slupie ~7o cm i w starym dorzeczu ( zał. 1 film i zdjęcia na 
CD)18 sierpnia 2013r. na połączeniu rowu ze starym dorzeczem zalegała jeszcze w rowie 
substancja o ostrym zapachu na odcinku 40 m od gęstej konsystencji . Trawa wzdłuż rowu 
przy dnie od szkodliwego działania w/w substancji obumarła, życie płazów tymczasowo 
zanikło (zał. 2 zdjęcia) Związku z powyższym stwierdzamy , iż system oczyszczania wód 
(separator) nie działa, instrukcji obsługi nie opracowano. 
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o unieważnienie pozwolenia wodno prawnego  
z dnia 25.08.2009r znak RŚ.VII.MK.626-66/09 z powodu zagrożenia skażenia środowiska 
naturalnego oraz wód podziemnych w zbiorniku GZWP nr 425 poprzez nieprzestrzeganie 
przez Plastbud wytycznych zawartych w decyzji pozwolenia wodno prawnego.” 

Sposób uwzględnienia uwagi przez organ wydający pozwolenie zintegrowane 
 

Nie dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. 
 

Wniesiona uwaga: 
„pkt. 5 str. 19 uzupełnienia wniosku… wody z drugiej połowy dachu są wprowadzane 
spustami rynnowymi na powierzchnię terenu zielonego. 
Jest to niedopuszczalne ponieważ  w chwili obecnej z tego terenu woda spływa naturalnym 
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spadkiem bez możliwości oczyszczenia ze substancji szkodliwych do przyległego rowu 
znajdującego się od rur spustowych w zaniżeniu terenu w odległości ~20 m. W chwili 
uruchomienia produkcji na dachu pojawia się zanieczyszczenie (substancje niebezpieczne) 
z powodu zamontowanych rur wydechowych i skraplaczy, wentylatorów. Z chwilą 
rozpoczęcia wydobywania żwiru będzie odprowadzana do wód w zbiorniku sztucznym po 
kopalni żwiru na która firma Plastbud pozytywną decyzję o środowiskową z 3.02.2012r. 
OŚR 6220.12.2011”Eksploatacja kruszywa naturalnego Piasku ze Żwirem o pow. 5,6 ha na 
działce nr ewid 1634/11 (znajdująca się przy rurach spustowych, co spowoduje 
zanieczyszczenie wód w zbiorniku po żwirowni a następnie w niżej położonym zbiorniku 
wodnym GZWP 425 Dębica – Stalowa – Wola Rzeszów. 
W związku z powyższym istotnymi nieprawidłowościami związanymi z uzyskaniem 
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii 
organicznej prosimy o odrzucenie przedstawionego uzupełnienia wniosku oraz wniosku 
Plastbud. 

Sposób uwzględnienia uwagi przez organ wydający pozwolenie zintegrowane 
Brak podstaw odrzucenia wniosku oraz uzupełnień do wniosku. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów mogą być wprowadzane 
do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 

 Jednocześnie w trakcie postępowania Stowarzyszenie pn.: Komitet przeciwko 

wydaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji produktów 

lub półproduktów chemii organicznej w której będzie prowadzona produkcja żywic 

przez Plastbud Spółka z o.o.” z siedzibą 39-205 Pustków 89 a, oraz Stowarzyszenie 

Obrony Praw Człowieka, Zarząd Krajowy Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 lok.17,39-200 

Dębica, powołując się na swoje cele statutowe zgłosiły chęć uczestnictwa  

w postępowaniu. 

Po analizie złożonych wniosków uznano, iż ww. Stowarzyszenia spełniają wymogi  

art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. i mają prawo uczestniczyć  

w prowadzonym postępowaniu na prawach strony. 

Wobec faktu, iż kwestie podnoszone przez stronę społeczną wykazały duże 

obawy okolicznych mieszkańców ich wyjaśnienie wydawało się być kluczowe dla 

zrozumienia specyfiki procesu produkcji żywic. W ocenie tut. Organu omówienie tych 

kwestii w ramach rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dawało 

szansę na uzyskanie akceptacji społeczeństwa. 

Rozprawa odbyła się w dniu 16 września 2013r. w Zespole Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi w Pustkowie. W rozprawie udział wzięły strony postępowania, 

przedstawiciele tut. Urzędu oraz okoliczni mieszkańcy zainteresowani faktem 

uruchomienia instalacji do produkcji żywic. Podczas rozprawy, omówione zostały 

zagadnienienia formalne i merytoryczne. Zapoznano uczestników rozprawy o prawie 

zadawania pytań, wnoszenia uwag i zastrzeżeń. Kolejnym etapem rozprawy było 

przedstawienie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przez 

Wnioskodawcę, po jego zakończeniu uczestnicy rozprawy przystąpili do zadawania 

pytań dotyczących wniosku oraz przedstawiali swoje wątpliwości. Wszystkie pytania  

i uwagi zostały spisane w protokole z rozprawy. Poniżej zestawione zostały uwagi  

i zastrzeżenia dotyczące planowanej instalacji, które miały związek z prowadzonym 

postępowaniem: 

Zastrzeżenia Pani Zofii Drzał: 

 niewystarczające zabezpieczenie środowiska w postaci betonowych tac, 
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 sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Opowiadając na ww. pytania i zastrzeżenia przedstawiciele Zakładu wyjaśnili, iż taca 

ochronna została wykonana zgodnie z projektem, sporządzonym przez 

uprawnionych projektantów, jej celem jest przechwycenie ewentualnego wycieku. 

Taca stanowi zabezpieczenie wtórne, nie jest zbiornikiem magazynowym.  

W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacja wyposażona 

będzie w dwustopniowy system redukcji tj. skraplacze i skolektorowany system  

z filtrem węglowym 

Zastrzeżenia Pana Edwarda Drzała: 

 informacja od WIOŚ przedłożona przez Plastbud Sp. z o.o. przy wniosku  

o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotycząca stanu zanieczyszczenia 

powietrza odnosi się do miejscowości Pustynia, a nie msc. Pustków, 

 zbiorniki znajdujące się na terenie Zakładu po dawnej gnojowicy Iglopolu 

połączone z separatorem i ścieki są również wprowadzane do rowu, 

 spółka załączyła nieaktualne podkłady, istnieje kanalizacja burzowa. 

Zastrzeżenie dotyczące informacji na temat zanieczyszczenia powietrza było 

zasadne. Uzupełnieniem z dnia Spółka przedstawiła informację dotycząca msc. 

Pustków. W odniesieniu do kwestii dotyczących kanalizacji burzowej oraz  zbiorników 

na gnojowicę, na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Dębicy należy stwierdzić iż istniejące zbiorniki 

zaadaptowane zostały jako zbiorniki do celów ppoż. zgodnie z pozwoleniem na 

budowę, również w zakresie kanalizacji burzowej organ nadzoru budowlanego nie 

stwierdził nieprawidłowości. 

Zastrzeżenia Pana Lesława Pazdana: 

 sposób utylizacji odpadów produkcyjnych i technologicznych, w przypadku 

powstania niepełnowartościowego produktu, odpadu 

Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawiciela zakładu, w przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji, jako pierwsze działanie będzie dążenie do naprawienia wyrobu, ewentualnie 

przekazanie niepełnowartościowego produktu zainteresowanemu odbiorcy. Jeżeli 

powstanie odpad, Zakład będzie go przekazywał odbiorcy posiadający w tym 

zakresie wymagane prawem zezwolenia. 

Zastrzeżenia Pana Stanisława Kukułki: 

 niedrożność rowu, do którego odprowadzane będą wody opadowo-roztopowe 

z terenu instalacji IPPC, zagrożenie podtopień z uwagi na brak ujścia do wód 

opadowo-roztopowych. 

Według Przedstawiciela Zakładu, rów jest sprawny i czynny. Rozpoczęcie 

działalności nie wiąże się z dodatkowym oddziaływaniem w tym zakresie  

w porównanie do dawnej działalności Iglopolu. 

W trakcie rozprawy ustalono, również iż Spółka winna przedstawić dodatkowe 

wyjaśnienia do wniosku, przede wszystkim w zakresie postępowania na wypadek 

awarii. Przedmiotowe informacje zostały przedłożone przy piśmie z dnia  

7 października 2013r. 
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 Po analizie przedłożonych wszystkich przez Zakład dokumentów uznano, że 

wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Niniejsze pozwolenie obejmuje instalację do produkcji produktów  

i półproduktów chemii organicznej w tym żywic, maleinianu di 2-etyloheksylu, 

sulfobursztynianu. W skład przedmiotowej instalacji będą wchodzić: 

 2 autonomiczne linie technologiczne do produkcji żywic ftalowych, żywic ftalowych 

styrenowanych oraz maleinianu di-2-etyloheksylu - oznaczone symbolami RM1, 

RM2, 

 2 uniwersalne linie do prowadzenia prób technologicznych lub produkcji 

małotonażowej – oznaczone symbolami T1 i T2, 

 uniwersalnego reaktora do produkcji sulfobursztynianu 2-etyloheksylu, pokostu 

lnianego i rafinacji oleju roślinnego (R3). 

W związku z zamiarem wykorzystania rafinowanego oleju do produkcji żywic  

w instalacji IPPC oraz realizacją procesu rafinacji oleju roślinnego  

i produkcji pokostu lnianego w reaktorze R3, który jest elementem instalacji IPPC 

niniejszym pozwoleniem objęto również rafinację oleju roślinnego oraz produkcję 

pokostu lnianego .  

Prowadzone na terenie Zakładu w Pustkowie zlokalizowanego na działkach ozn. nr 

ewid. 1634/11 oraz 1634/17 w msc. Pustków, procesy technologiczne powodować 

będą emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję hałasu do środowiska, 

powstawanie odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), emisję wód 

opadowo – roztopowych. 

Źródła emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza związane są 

przede wszystkim z rozładunkiem i magazynowaniem surowców oraz wyrobów 

gotowych, załadunkiem surowców do urządzeń technologicznych i ich przerobem.  

Dodatkowo na potrzeby instalacji będzie eksploatowany kocioł gazowy o mocy  

700 kW w celu ogrzewania reaktorów. Podstawowe zanieczyszczenia wprowadzane 

do powietrza stanowią lotne związki organiczne (LZO). Zgodnie z art. 202 ust. 1 

ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej 

emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania 

instalacji. We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do 

powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Zakładu nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego 

prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności, że emisja z emitorów 

instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji  

w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

W instalacji do produkcji żywic prowadzone będą procesy  wytwarzania spoiw  

z użyciem materiałów zawierających w swym składzie lotne związki organiczne 

(LZO). Maksymalna ilość zużywanych LZO przy zakładanej produkcji wynosi 1351,8 

Mg/rok, co było podstawą do zastosowania wymogów wynikających  
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z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji. LZO z procesów technologicznych będą 

emitowane do powietrza emitorem E1 (skolektorowany emitor łączący odwietrzenia 

ze wszystkich zaworów oddechowych aparatów reaktorów, mieszalników). 

Prowadzący instalację w celu ograniczenia emisji LZO do powietrza zastosował filtr  

z wkładem węglowym oczyszczający zanieczyszczenia pochodzące z odwietrzania 

zbiorników przed ich wprowadzeniem do powietrza. We wniosku wykazano,  

że emisja LZO z instalacji nie będzie przekraczać ustalonych standardów emisyjnych  

s1 = 150 mg/m3 s3 i s5 wynoszących 3,0 %. Spełniony będzie zatem warunek  

§ 35 ust. 2 rozporządzenia. W tym celu prowadzący instalację zastosował filtr  

z wkładem węglowym oczyszczający zanieczyszczenia pochodzące z odwietrzania 

zbiorników. W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystając z uprawnień 

wynikających z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

nałożono na prowadzącego instalację dodatkowo obowiązek wykonywania pomiarów 

wielkości emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza 

określonych w niniejszej decyzji, nałożono również obowiązek przedkładania 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego sporządzonych rocznych bilansów masy 

LZO zużywanych w instalacji, w terminie 30 dni od daty ich wykonania. Bilanse,  

o których mowa zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, winny być 

wykonane w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku objętego bilansem. Ponadto 

nadmieniam, iż zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący 

instalację zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości 

emisji z instalacji najpóźniej 14 dni od zakończenia rozruchu. 

Stosownie do wymogów art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska  

w pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji  

w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza na emitorach. Stanowiska 

do pomiaru będą zamontowane na emitorach E1, E4 oraz E5. Na pozostałych  

emitorach brak możliwości montażu króćców pomiarowych zgodnie ze stosowaną  

w tym zakresie Polską Normą. 

Zgodnie z art. 202 ust. 4 oraz 188 ustawy Prawo ochrony środowiska  

w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów. Wyszczególniono 

wszystkie rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania na instalacji  

z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego. Ustalono dopuszczalne 

ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich 

magazynowania. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone 

w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych  

i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych 

przed dostępem osób postronnych. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom 

prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub posiadaczom uprawnionym  

do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem 

odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością 
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wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc 

magazynowania odpadów. Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa 

wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących 

do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.  

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem,  

w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt. 3a rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu 

doby. W decyzji ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi 

poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu 

równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem. 

Z obliczeń symulacyjnych wynika,  że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości 

dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą we wskazanych  

w decyzji punktach referencyjnych.  

Eksploatacja nie jest związana ze szczególnym korzystaniem z wód  

w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem 

odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi. Zaopatrzenie instalacji  

w wodę do celów przemysłowych oraz sanitarnych odbywać się będzie z gminnej 

sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Brzeźnicy, z którym Spółka posiada stosowną umowę. Wielkość poboru wody dla 

potrzeb technologicznych instalacji będzie ewidencjonowana. Emisja ścieków będzie 

związana z odprowadzeniem wód opadowo – roztopowych z terenu instalacji 

poprzez dwa ciągi kanalizacyjne, włączone do istniejącej kanalizacji. Docelowo wody 

opadowo roztopowe z terenu instalacji będą wprowadzane łącznie z pozostałymi 

wodami opadowo – roztopowymi pochodzącymi z sąsiedniego terenu Spółki 

Plastbud, nie objętego pozwoleniem zintegrowanym do rowu. Na takie korzystanie  

z wód Zakład posiada stosowne pozwolenie wodno prawne. 

Z przedstawionych we wniosku rodzajów prowadzonych działalności oraz 

rodzajów, charakterystyki i parametrów prowadzonych przez operatora instalacji 

wynika, że nie występują okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegających od 

normalnych. Produkcja na poszczególnych liniach technologicznych prowadzona jest 

w sposób cykliczny tzn. produkowana jest określona ilość wyrobu. Każdy cykl trwa 

określoną ilość czasu. Uruchomienie i zatrzymanie linii technologicznej następuje  

w każdym cyklu produkcyjnym. Dlatego też poszczególne linie technologiczne nie 

wymagają specjalnych procedur uruchamiania i zatrzymywania. W związku  

z powyższym w niniejszej decyzji nie ustalono dla instalacji wielkości maksymalnych 

dopuszczalnych emisji oraz maksymalnych dopuszczalnych czasów utrzymywania 

się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od 

normalnych. 

Dla monitorowania wpływu instalacji na jakość wód podziemnych, w punkcie 

niniejszej decyzji wskazano trzy otwory obserwacyjne (piezometry P1, P2 i P3). 
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Wyniki analiz kontrolnych stanu jakości wody z tych piezometrów pozwolą na ocenę, 

czy instalacja nie powoduje pogorszenia stanu jakości wód podziemnych, bądź 

przekroczenia standardów jej jakości poza terenem, do którego prowadzący 

instalację posiada tytuł prawny.  

Spółka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 

2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, 

poz.535) nie została zakwalifikowana do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej. Wobec czego w niniejszej decyzji określono 

sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz nałożono na 

prowadzącego obowiązek informowania o wystąpieniu awarii.  Zastosowany system 

kontroli procesu technologicznego zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem oraz 

ogranicza możliwość wystąpienia awarii W zakładzie opracowana zostały takie 

dokumenty jak:  

 „Wydziałowa instrukcja postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych” 

 „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” opracowana przez rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 „Instrukcję eksploatacji dla systemów sygnalizacji wycieku ze zbiorników do paliw 

ciekłych w bazie magazynowej w Plstbud Sp. z o.o.” 

Ponadto dla zakładu dokonano „Oceny zagrożenia wybuchem” oraz opracowano 

„Dokument zabezpieczenia przed wybuchem”  

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono  

w odniesieniu do dokumentów: 

 Dokument Referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik w produkcji 

Polimerów Sierpień 2007 r. 

 Dokument referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie 

Efektywności Energetycznej Luty 2009 r. 

 Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik  

w przemysłowych systemach chłodzenia (Reference Document on the 

application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems Grudzień 

2001, 

 Dokument Referencyjny dot. Generalnych Zasad Monitoringu (Reference 

Document on General Principles of Monitoring), lipiec 2003r. 

 Dokument Referencyjny dot. Najlepszych Dostępnych technik w zakresie Emisji  

z Magazynowania (Reference Document on Best Available Techniques  

on Emissions from Storage), styczeń 2005r. 

Wymogi najlepszej dostępnej techniki 
określone dokumentami referencyjnymi 

Stosowane w zakładzie rozwiązania 
techniczne gwarantujące spełnienie 
wymogów najlepszej dostępnej techniki 

Ogólne Bat w produkcji polimerów 

Wdrożenie i stosowanie zasad Systemu 
Zarządzania Środowiskowego 

Prowadzący instalację nie posiada 
wdrożonego systemu zarządzania 
środowiskowego, lecz realizuje w części jego 
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elementy. Zakład posiada wdrożone  
i prowadzone procedury związane  
z gotowością i reagowaniem na sytuacje 
awaryjne opisane w następujących 
dokumentach: 

 „Wydziałowa instrukcja postępowania na 
wypadek sytuacji awaryjnych” określająca 
sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia sygnałów alarmowych, 
postępowanie na wypadek wycieków 
postępowanie na wypadek pożaru / wybuchu 

 „Instrukcja eksploatacji dla systemów 
sygnalizacji wycieku ze zbiorników do paliw 
ciekłych w bazie magazynowej w Plastbud 
Sp. z o.o., 39-205 Pustków 164B”, 

 „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” 
opracowana przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Zakład posiada wdrożone procedury 
monitorowania procesów technologicznych.  
W ramach szkoleń BHP pracowników 
omawiane jest postępowanie z wytwarzanymi 
odpadami. 

Zmniejszenie emisji niezorganizowanych, 
dzięki zaawansowanej konstrukcji urządzeń. 

Zastosowane rozwiązania techniczne w celu 
zapobieżenia i minimalizacji emisji 
niezorganizowanych zanieczyszczeń 
powietrza to: 

 pompy hermetyczne, 

 mieszadła hermetyczne, 

 liczba kołnierzy (złącz) jest ograniczona 
do niezbędnego minimum, 

 skuteczne uszczelki odporne na działanie 
substancji z którymi mają styczność, 

 zamknięte systemy próbkowania – zawór 
probierczy zapobiegający emisji 
niezorganizowanej podczas poboru prób, 

 odprowadzanie zanieczyszczonych 
ścieków w układach zamkniętych. 
Instalacja nie jest źródłem emisji ścieków 
przemysłowych – odprowadzenie wody 
pokondensacyjnej rurociągiem do 
zamkniętego zbiornika, 

 zbiór odpowietrzników – wszystkie 
zbiorniki magazynowe zostały 
wyposażone w skolektorowane 
odpowietrzniki, 

 zamknięcia hydrauliczne we wszystkich 
możliwych miejscach emisji par substancji 
do atmosfery. 

Ustanowienie i utrzymanie monitoringu 
 i utrzymania sprzętu (M&M) i / lub programu 
wykrywania nieszczelności i napraw (LDAR), 
na podstawie bazy danych komponentów  
i obsługi w połączeniu z oceną i pomiarem 

Instalacja magazynowania surowców 
wyposażona jest w system detekcji oparów  
i cieczy oraz system kontroli wycieków ze 
zbiorników i na tacy które umożliwiają 
monitoring i kontrolę nieszczelności. 
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strat niezorganizowanych. W hali produkcyjno-magazynowej 
zainstalowano system detekcji oparów 
umożliwiający monitoring i kontrolę 
nieszczelności instalacji w każdym jej 
miejscu. 
Rurociągi są prowadzone na estakadach 
bądź w otwartych miejscach nad 
powierzchnią szczelną w wiacie produkcyjno-
magazynowej, co umożliwia ich obserwację  
i szybką reakcję w przypadku wycieku. 

Zmniejszenie emisji pyłów  
za pomocą kombinacji następujących 
technik: 

 przenoszenie fazy gęstej jest bardziej 
skuteczne w zapobieganiu emisjom pyłu niż 
przenoszenie fazy rozcieńczonej 

 obniżenie prędkości w układach 
przenoszenia fazy rozcieńczonej do możliwie 
jak najniższych wartości 

 zmniejszenie wytwarzania pyłu w liniach 
przenoszących poprzez obróbkę 
powierzchniową i odpowiednie osiowanie rur 

 zastosowanie cyklonów i/lub filtrów w 
wylotach powietrza z urządzeń odpylających. 
Używanie układów filtrów tkaninowych jest 
bardziej efektywne, zwłaszcza w przypadku 
drobnego pyłu 

 zastosowanie płuczek  

W analizowanej instalacji miejscem emisji 
pyłów są stanowiska zasypu surowców 
sypkich do reaktorów. Stanowiska te są 
wyposażone w skolektorowany odciąg na 
końcu, którego umieszczono filtr workowy 
Donaldson small DFO 3-3, stężenie pyłu za 
filtrem poniżej 2 mg/m3 

Ograniczanie ilości uruchomień i zatrzymań 
zakładu w celu uniknięcia emisji szczytowych 
i ogólnego zmniejszenia zużycia (np. 
energii, monomerów na tonę produktu). 

Analizowany proces produkcji należy do 
grupy procesów periodycznych – dotyczy to 
każdego rodzaju produktu. Rozruch  
i zatrzymanie instalacji jest składową jej 
normalnego funkcjonowania. Wielkość emisji 
będzie jak dla normalnego funkcjonowania 
instalacji. 

Zabezpieczenie zawartości reaktora w 
przypadku zatrzymania awaryjnego  

Proces produkcji zachodzi w zamkniętym  
i szczelnym reaktorze lub mieszalniku.  
W momencie zaistnienia sytuacji awaryjnej 
przerywającej proces zawartość reaktora 
pozostaje w aparacie technologicznym do 
momentu usunięcia awarii i proces jest dalej 
kontynuowany. 

Poddanie recyklingowi powstrzymanego 
materiału lub użycie go jako paliwa. 

Otrzymany wyrób finalny na końcu procesu 
jeśli nie spełni stawianych mu wymagań jest 
poprawiany do momentu osiągnięcia 
normatywnych parametrów.  
Produkt nie spełniający wszystkich wymagań 
może być również zbyty jako 
niepełnowartościowy - może znaleźć 
nabywcę. W przeciwnym wypadku 
(niezmiernie rzadkie przypadki) jest  
on kierowany jako odpad do odzysku poza 
instalacją wnioskodawcy – przekazywany 
odbiorcy tego rodzaju odpadów. 
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Zapobieżenie zanieczyszczeniu wody 
poprzez odpowiednią konstrukcję rurociągów 
i materiałów  

Rurociągi poszczególnych linii 
technologicznych instalacji znajdują się  
w miejscach skąd możliwość przedostania się 
tłoczonych substancji w przypadku ich awarii 
do kanalizacji opadowej lub do gruntu jest 
niemożliwa. Rurociągi są wykonane  
z odpowiednich materiałów i poprowadzone 
na estakadach bądź w otwartych miejscach 
nad powierzchnią szczelną w wiacie 
produkcyjno-magazynowej, co umożliwia ich 
obserwację i szybką reakcję w przypadku 
awarii a w razie wycieku zebranie substancji. 
Magazyny surowców, półproduktów  
i produktów są umieszczone na szczelnych 
podłożach wykonanych w formie wanien co 
ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się 
substancji w razie wystąpienia wycieków. 

Zastosowanie oddzielnych systemów 
zbierania ścieków dla:  

 zanieczyszczonych ścieków 
technologicznych 

 potencjalnie skażonej wody z przecieków  
i innych źródeł, w tym wody chłodzącej  
i spływów powierzchniowych z terenów 
zakładu przetwórczego itp. 

 • nieskażonej wody. 

Na terenie instalacji strumienie ścieków  
są rozdzielone tzn.: 

 wody opadowe i roztopowe z dachów  
i placów po oczyszczeniu kierowane będą  
do ziemi (do rowu), 

 ścieki bytowe są odprowadzane  
do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, 

 ścieki technologiczne (przemysłowe) – 
brak ścieków technologicznych. 
Woda chłodnicza nie jest odprowadzana  
do środowiska. 

Przetwarzanie przepływów powietrza 
oczyszczającego, 
pochodzących z odgazowania silosów  
i odpowietrzników reaktora przy użyciu jednej 
lub więcej z następujących technik: 
• recykling 
• utlenianie termiczne 
• utlenianie katalityczne 
• spalanie (tylko nieciągłe przepływy). 
W niektórych przypadkach stosowanie 
technik adsorpcyjnych może być również 
uznane za BAT. 

Gazy pochodzące z odwietrzenia zbiorników 
(reaktorów i mieszalników) podczas operacji 
przeładunku będą kierowane przez skraplacz, 
gdzie zachodzi redukcja par 
rozpuszczalników i ich zawrócenie do 
procesu, do filtra z wkładem z węgla 
aktywnego – wykorzystuje się technikę 
adsorpcyjną. 
W procesie technologicznym produkcji żywic  
i sulfobursztynianu 2-etyloheksylu (podczas 
prowadzenia reakcji chemicznej) stosuje się 
układy zamknięte a z fazy gazowej krążącej 
w układzie są oddzielane substancje 
niebezpieczne i zawracane do reaktora 
kolumną zwrotną. 

Zastosowanie bufora na etapie 
poprzedzającym oczyszczalnię ścieków, 
 w celu osiągnięcia stałej jakości ścieków. 

Instalacja nie emituje ścieków 
przemysłowych. 

Systemy chłodzenia 

W BREF opisano różnorodne systemy 
wykorzystujące wodę jako medium 
chłodzące. Jednym z możliwych do 
zastosowania rozwiązań uznano system 
wykorzystujący otwarte chłodnie 
wentylatorowe z recyrkulacją wody, przy 
zastosowaniu chłodzenia bezpośredniego.  

Procesy chłodzenia aparatów produkcyjnych 

(reaktorów i mieszalników) będą zasilane 

wodą chłodzącą ze wspólnego obiegu 

zamkniętego. Chłodzenie wody obiegowej 

następować będzie w otwartym zbiorniku  

o powierzchni około 140m2 i objętości 150m3 
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a urządzeniem wspomagającym będzie 

wentylatorowa chłodnia ociekowa. Woda 

chłodnicza  będzie krążyć w układzie 

zamkniętym – brak zrzutów wody do 

środowiska. 

Oszczędności wody chłodzącej dzięki jej 
ponownemu wykorzystaniu  

Woda chłodząca używana w instalacjach 
krąży w układzie zamkniętym.  

Efektywność energetyczna 

Skuteczna kontrola procesu  Monitorowanie kluczowych parametrów 
prowadzenia instalacji. Dokumentowanie  
i rejestrowanie parametrów eksploatacyjnych 
instalacji, w tym parametrów mających wpływ 
na efektywność energetyczną.  

Optymalizacja efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem zalecanych technik  
w systemach i urządzeniach.  

Automatyka i sterowanie elementów instalacji 
eliminująca bieg jałowy np. pomp, 
wentylatorów, mieszadeł.  
Dobór silników elektrycznych do napędów 
reaktorów i mieszadeł o odpowiednio 
dobranej mocy i charakterystyce pracy, 
montowanych w dobranych przekładniach 
mechanicznych, sterowanych falownikami. 
Odpowiedni dobór przewodów 
dostarczających energię elektryczną do 
odbiorników tak aby uniknąć strat na 
rezystancję. 

Monitoring 

Parametry, które należy monitorować zależą 
od rodzaju procesu produkcyjnego, 
surowców i chemikaliów stosowanych w 
instalacji. Zakres monitoringu ustala się ze 
względu na specyfikę oddziaływania zakładu 
na środowisko i możliwości techniczne 
zakładu. 
Zasady dobrej praktyki zalecają wziąć pod 
uwagę następujące zagadnienia: 

 status prawny i egzekwowalny wymagań 
monitoringu, 

 polutant lub parametr podlegający 
ograniczeniu 

 miejsce pobierania próbek i wykonywania 
pomiarów, 

 wymogi czasowe pobierania próbek  
i wykonywania pomiarów, 

 realność wartości granicznych przy 
uwzględnieniu dostępnych metod 
pomiarowych, 

 ogólne sposoby podejścia do monitoringu 
dostępne dla konkretnych potrzeb, 

 szczegóły techniczne poszczególnych 
metod pomiarowych, 

 ustalenie procedur monitoringu własnego 

 warunki eksploatacyjne, w których 

Instalacja będzie monitorowana w zakresie: 
a) technologii, 
b) emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

 pyłu na emitorze E4 raz na rok, 

 dwutlenku siarki na emitorze E5 raz na rok, 

 LZO na emitorze E1 
c) jakości wód opadowo roztopowych 
wprowadzanych do kanalizacji Spółki 
Plastbud – raz w roku, 
d) emisji hałasu – co najmniej raz a dwa lata 
oraz po każdej istotnej zmianie instalacji 
mającej znaczenie dla wielkości 
emitowanego hałasu do środowiska. 
e) Jakości wód podziemnych w miejscu 
lokalizacji instalacji. Pomiary będą 
prowadzone stale w trzech otworach 
piezometrycznych, nie rzadziej niż co  
12 miesięcy. Zakres pomiarów będzie 
obejmował: 

 odczyn (pH), 

 przewodność elektrolityczna właściwa, 

 lotne węglowodory aromatyczne (BTX),  

 suma wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA), 

 pomiar poziomu wód podziemnych. 

Pomiary będą wykonywane przez 
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prowadzony jest monitoring, 

 procedury oceny zgodności, 

 wymagania dotyczące sporządzania 
raportów 

 wymagania dotyczące zapewnienia jakości 
i kontroli (QA/QC), 

 ustalenia dotyczące oceny i raportowania 
emisji wyjątkowych. 

akredytowane laboratorium a opracowane 
wyniki z pomiarów będą przedkładane do 
organu wydającego pozwolenie zintegrowane 
niezwłocznie, nie później niż 30 dni od ich 
zakończenia. 

Emisje z magazynowania 

Ogólne zasady zapobiegania emisjom i ich 
ograniczania w zakresie magazynowania 
cieczy i skroplonych gazów to: 

 kontrola i konserwacja, 

 lokalizacja i rozplanowanie, 

 kolor zbiornika, 

 zasada ograniczania emisji przy 
magazynowaniu w zbiornikach, 

 monitorowanie lotnych związków 
organicznych (VOC), oraz 

 systemy dopasowane do konkretnego 
zastosowania. 

Najlepsze dostępne techniki zapobiegania 
wypadkom i awariom: 

 zarządzanie bezpieczeństwem  
i ryzykiem, procedury operacyjne  
i szkolenie, 

 przecieki w wyniku korozji i/lub erozji, 

 procedury operacyjne i oprzyrządowanie 
zapobiegające przepełnieniu, 

 oprzyrządowanie i automatyzacja do 
wykrywania przecieków, 

 oparte na ryzyku podejście do emisji do 
gleby pod zbiornikami,  

 zabezpieczenie gleby dookoła zbiorników 
(zapobieganie przedostawaniu się cieczy), 

 miejsca łatwopalne i źródła zapłonu, 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe, sprzęt 
gaśniczy, oraz zapobieganie wyciekowi 
zanieczyszczonego środka gaśniczego. 

Magazynowanie podstawowych surowców, 
półproduktów i produktów  
w jednopłaszczowych, naziemnych 
zbiornikach umieszczonych na dwóch 
żelbetowych zadaszonych tacach. 
Instalacja magazynowania surowców 
wyposażona jest w system detekcji oparów  
i cieczy oraz system kontroli wycieków ze 
zbiorników i na tacy które umożliwiają 
monitoring i kontrolę nieszczelności. 
Instalacja w zasadniczych elementach 
zbudowana będzie z nowych urządzeń, 
zastosowane urządzenia zostały poddane 
przeglądom i w razie konieczności 
wymaganym remontom, elementy 
stwarzające zagrożenie podlegają nadzorowi 
UDT. 
Instalacja będzie monitorowana w zakresie 
emisji LZO z częstotliwością co najmniej raz 
do roku. 
Zakład posiada wdrożone procedury 
związane z gotowością i reagowaniem na 
sytuacje awaryjne opisane w następujących 
dokumentach: 

 „Wydziałowa instrukcja postępowania na 
wypadek sytuacji awaryjnych” określająca 
sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia sygnałów alarmowych, 
postępowanie na wypadek wycieków 
postępowanie na wypadek pożaru wybuchu 

 „Instrukcja eksploatacji dla systemów 
sygnalizacji wycieku ze zbiorników do paliw 
ciekłych w bazie magazynowej w Plastbud 
Sp. z o.o., 39-205 Pustków 164B”, 
„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” 
opracowana przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie 

odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad 

magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.  
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Z postępowania wynika, że nie wystąpi oddziaływanie instalacji poza teren, do 

którego operator posiada tytuł prawny, w związku z tym nie wskazano na 

konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 

211 ust. 3c ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie będą również występować 

oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów 

ograniczania tych oddziaływań. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za wydaniem przedmiotowej decyzji 

przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie 

orzeczono jak w osnowie. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za 

pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach. 

 

Zgodnie z art. 147 na prowadzącym instalację nowo zbudowaną z której emisja 

wymaga pozwolenia, ciążą obowiązki przeprowadzenia wstępnych pomiarów 

wielkości emisji z tej instalacji. Obowiązek, o którym mowa należy zrealizować 

najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia 

urządzenia. 

Opłata skarbowa w wys. 506,00 zł.  

uiszczona w dniu 15.04.2013 r. 

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  

Urzędu Miasta Rzeszowa 

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
 

Andrzej Kulig 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Otrzymują:  

1. Plastbud Sp. z o.o., 39-205 Pustków 164 B  + 
2. Stowarzyszenie pn.: Komitet przeciwko wydaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do produkcji produktów lub półproduktów chemii organicznej w której będzie prowadzona 
produkcja żywic przez Plastbud Spółka z o.o.” z siedzibą 39-205 Pustków 89 a. 

3. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka, Zarząd Krajowy Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 lok.17, 
39-200 Dębica, 

4. OS-I. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 

 


