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      35-959 Rzeszów,  
         skr.poczt.297 
 
ŚR.IV-6618-29/1/07 

 
D E C Y Z J A 

 
Działając na podstawie: 
- art. 211, art. 184, art. 188, oraz art.183 w związku z art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627ze zm.), 
- § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm), 

- pkt 4 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.  
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1055), 

- § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 529), 

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  
(Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), 

 
po rozpatrzeniu wniosku TBD S.A. w Dębicy z dnia 29.03.2007r. w sprawie zmiany 
pozwolenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.08.2006r. znak: ŚR.IV-6618/22/05 na 
prowadzenie instalacji Syntezy Żywic wraz z uzupełnieniami z dnia 24.04.2007r. i z dnia 
12.06.2004r. 
 

o r z e k a m 
 

I. Zmieniam za zgodą stron własną decyzję z dnia 16.08.2006r. znak: ŚR.IV-6618/22/05 
udzielającą TBD S.A. w Dębicy przy ul. Mościckiego 23 pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji Syntezy Żywic w następujący sposób: 

 
I.1. W punkcie II.6. decyzji w tabeli 12, zapisom dotyczącym wanny W nadaję nowe 

brzmienie: 
Punkt  
pomiarowy 
i punkt 
wprowadzania 
do sieci 
zakładowej  

Rodzaj 
ścieków 

Dopu- 
szczalna 
ilość 
roczna 
ścieków 
[m3] 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Jedno- 
stka 
miary 

Stężenia 
średnie 

Maksy-
malne 
dopu- 
szczalne 
stężenia 
lub stan 

odczyn pH 9 12 
benzen mg/dm3 0,1 1 
toluen mg/dm3 0,5 1 
etylobenzen mg/dm3 5 15 

Wanna W Wody 
popłuczne 
z operacji 
ługowania 
reaktorów 

100 

ksylen mg/dm3 30 60 



ropopochodne mg/dm3 150 250 
zawiesiny og. mg/dm3 150 300 
CHZT Cr mg/dm3 2000 4000 
OWO mg/dm3 800 1200 
subst. rozpuszcz. mg/dm3 500 2000 
cyklohesanon mg/dm3 0,5 1 
benzyna mg/dm3 100 150 
glikol 
monoetylowy 

mg/dm3 3 10 

glikol 
dwuetylenowy 

mg/dm3 10 20 

izobutanol mg/dm3 5 20 
styren mg/dm3 3 10 
Zn mg/dm3 0,02 0,1 
Cr mg/dm3 0,01 0,05 
Pb mg/dm3 0,01 0,05 
VOC mg/dm3 200 300 

 
I.2. W punkcie II.7. decyzji w tabeli 13 po punkcie 5 dodaję punkt 6 o treści: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu 
w Mg/rok 

6 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (woda 
procesowa z produkcji żywic) 

250,0 

 
I.3. W punkcie III.4.1. decyzji w tabeli 18 po punkcie 5 dodaję punkt 6 o treści: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania odpadu 
6 07 02 08* Inne pozostałości 

podestylacyjne  
i poreakcyjne  

Odpady będą bezpośrednio przewożone do 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (obiekt nr 56). 

Odpady będą gromadzone w szczelnych 
pojemnikach o poj. 1000 l. Obiekt nr 56 będzie 

wybetonowany, ogrodzony, zamknięty i zadaszony. 
 
I.4. W punkcie III.4.2. decyzji w tabeli 20 po punkcie 5 dodaję punkt 6 o treści: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania 
odpadem 

6 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne 
i poreakcyjne  

D9, D10 

 
II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 
 

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

Wnioskiem z dnia 29.03.2007r. TBD S.A. w Dębicy wystąpiła o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego z dnia 16.08.2006r. znak: ŚR.IV-6618/22/05 na prowadzenie instalacji 
Syntezy Żywic. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 24.04.2007r. i z dnia 
12.06.2004r. 

 Informacja o przedłożonym w tej sprawie wniosku znajduje się w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie w formularzu A pod numerem 2007/A/0140. 
 Po wstępnej analizie wniosku stwierdziłem, że organem właściwym do wydania 
decyzji jest Wojewoda Podkarpacki na podstawie art. 378 ust.2 ustawy Prawo ochrony  
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środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

W punkcie X.1.4. pozwolenia zintegrowanego z dnia 16.08.2006r.  
znak: ŚR.IV-6618/22/05 zobowiązano prowadzącego instalację Syntezy Żywic do 
opracowania ekspertyzy celem zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych  
w ściekach lub zmiany sposobu postępowania ze ściekami z instalacji z wanny W. Realizując 
nałożony obowiązek Spółka rozważyła koncepcję budowy instalacji do oczyszczania wód 
procesowych, jednakże analiza przewidywanych nakładów na budowę i eksploatację takiej 
instalacji wykazała ekonomiczną bezzasadność. Spółka zdecydowała, że bardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem będzie gromadzenie wody procesowej w pojemnikach  
i przekazanie do utylizacji jako odpad o kodzie 07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne  
i poreakcyjne (woda procesowa z produkcji żywic). Do wanny W będą kierowane jedynie 
wody popłuczne z operacji ługowania reaktorów.  

W związku z tym Spółka wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie 
zmniejszenia ustalonych maksymalnych dopuszczalnych stężeń i stanu ścieków kierowanych 
do wanny W oraz zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.  

Powyższe zmiany nie będą powodować wzrostu emisji substancji zanieczyszczających 
emitowanych z instalacji oraz zmiany innych elementów instalacji związanych z ustalaniem 
spełniania najlepszej dostępnej techniki w związku z tym uznałem, że nie jest to istotna 
zmiana pozwolenia. 
 

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. 
 
 
Pouczenie: 
 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy 
składać w 2-ch egz. 
 
 

Z up. Wojewody Podkarpackiego 
           (-) 
 Andrzej Kulig 
  DYREKTOR 

    WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
 
 
 
Otrzymują: 

1. TBD S.A. 
       ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica 

Do wiadomości: 
1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 
2. WIOŚ Rzeszów 
3. ŚR-IV a/a 

Opłata skarbowa w wys. 1005,5 zł. 
uiszczona w dniu 24.04.2007r. 
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  
Urzędu Miasta Rzeszowa. 
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