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Ro.6222.I.2017

DECYZJA

Na

Podstawie aft. 155 ustawy z dnia 14 azerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z20I7r. poz. 1257), po fozpatrzęniu wniosku De Heus Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza 2]B, 99-]00 Łęczyca o zmianę pozwolenia zintegrowanego
postanawiam
za zgod,ą Strony zmienić w częściwłasną decyzję z dnia 23.10.2015r., znak: Ro.6222,1.2015
udzielającą De Heus ^Ę. z o.o., uI. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do produkcji mieszanek i koncentratów paszowych,
zlokalizowanej na terenie Wytwórni Pasz w lłowie-Osadzie, uL Staszica 35, 13-240 IłowoOsada na działkach o numerach: 118713,80512 i 65917, obręb lłowo_Osada, w następujący
sposób:

I. Punkt
,,

II.1. otrzymuje brzmienie:

II. 1. Rodzaj i parametry instalacji.
Instalacja do produkcji mieszanek i koncentratów paszowych dla zwięrząt inwentarskich
z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o docelowej zdolnościprodukcyjnej
1 100 ton/dobę. Zavłartośćsurowców pochodzenia zwieruęcego w wyrobie gotowym
wynosi ,,A" ( 7. Docelowo zakłada się system pracy trzyzmianory przez 5 dni w tygodniu
oraz jednozmianowy w soboty, łącznie 6 656 h/rok.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji:
1. Linia przyjęcia:
- podnośniki,
- przenośniki typu redler,

2. Lintapasz sypkich:
- wagi,

podnośniki,
przenośniktypu redler,
- ślimak,
- odsiewacze
- młyny,
- mieszalnik.
-

3.

Linia granulacji (2 ciągi):
- dozownik,
- podnośniki.
- przenośniki typu redler,
- ślimaki,
- granulatory,

kruszarki,
- odsiewacze.
-

4.

Linia ekspedycji pasz

ciąg urządzeń i zbiorników do odbioru

i koncentratów paszowych z linii produkcyjnej."

mieszanęk

II. Tabela nr 2 w pkt. II.2. otrzymuje brzmienie:

,,Tabela 2. Zużycie energii elektrycznej, wody i paliw napotrzeby procesowe

l

Energia elektryczna- instalacja IPPC

2.

3.

ilI. W punkcie

MWh/rok

10 000

na

Woda z wodociągu gminnego
p otr zeby wrytw atzania p ary
procesię
w
sranulacii oasz

m3/rok

35 000

Gazziemny

m3lrok

1 500 000

II.3.4. tabela 6 otrrymuje brzmienie:

,,Tabela 6. Rodzaje, ilościi żródłapowstawania odpadow innych nizniebezpiecznę.
.j
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,.asśdtą..ne*,§rlr-ry,
0ż 03 04

02 03 81

0ż 03 99

08 03 18

15

0l

15 01

Surowce i produkty nienadające
się do spozvcia i orzetwórstwa

Pasze niespełniaj ące norm

Resźki surowców i pasz

Odpady z produkcji pasz

powstające w czasie czyszczenia
urządzeń oraz spleśniałeresźki
Dasz

roślinnych

Odpady

Wadliwe, przeterminowane
lub nie spełniające norTn surowce
i produkty, odpady pochodzące
z czyszczenia maszyn iurządzeń

zwialnizboż

(zanie c zy s zczenia

or gan

i

c z rr e

)

Odpadowy toner drukarski inny
niż wvmienionv w 08 01 17

01

Opakowania z papieru i tektury

02

Opakowania ztworryw
sztucznych

200,00

Wymiana tonerów drukarskich

200,00

200,00

0,ż0

ZuĘ cie surowców, materiałów
or az materiałów
eksploatacyjnych, które dostarczane
sa w ooakowaniach

pomocniczy ch

Zuży cie surowców, materiałów
pomocniczy ch or az matęriałów
eksploatacyjnych, które dostarczane

200,00

200,00

są w opakowaniach

l5

01 03

15 01

04

Zuży cie surowców, które
dostarczane byĘ na paletachbądź

Opakowania z drewna

przekładkach drewnianych
ZuĘ cie surowców, materiałów
pomocniczy ch or az matęriałów

Opakowania z metali

eksploatacyj nych, które dostarczane

200,00

5,00

sa w ooakowaniach

15 01

05

Zuży cie surowców, materiałów
pomocn i czy ch or az matęriałów
eksploatacyjnych, które dostarczane

Opakowania wielomateriałowe

200,00

są w opakowaniach

ZuĘ cie surowców, materiałów
15 01

06

pomocniczy ch or az materiałów
eksploatacyj nych, które dostarczane

Zmteszanę odpady

opakowaniowe

sa w ooakowaniach
2

200,00

ZuĘ cie surowców, materiałów
or az materiałów
eksploatacyjnych, które dostarczane
sa w ooakowaniach
ZlĘ cie surowców, materiałów
pomocnicąy ch oraz materiałów
eksploatacyjnych, które dostarczane
sa w onakowaniach

pomocniczy ch

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 02 03

S orbenty, materiaĘ fi ltracyj ne,
tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne inne niż wymienione

Wymiana okresowa fi ltrów
papierowych lub tkaninowych
w ur ządzenłach powietrza

0,50

16 02 14

ZużlĄe urządzenia inne
niz wymienione w 16 0ż 09
do 16 02 13

Wymiana zuSy ch urządzeń
elektrycznych i elektroniczny ch

1,00

5,00

1,00

Wymiana przewodów, kabli,

|6 0ż 16

16 03 06

włczek przeŁączników pĘtek

Elementy usunięte z zuĘty ch
urządzeń inne niz wymienione

elektroniczny ch oraz rcżnego
rodzaju częścii podzespołów
elektrycznych i elektron iczny ch

Wadliwie wykonane pasze,

Organiczne odpady lnne
niz wvmienione
Produkty spozywcze przetermi-

orzeterminowane surowce

50,00

Wymiana zużryĘ ch baterii

0,20

nowane lub nieprzydatne
do soożvcia

16 06 04

Baterie alkaliczne

16 80 01

Wymiana zużryty ch no śników
Magne§czne i optyczne nośniki
danych, np. dysków twardych,
informacji
pamięci USB. pM CD i DVD

RAZEM
7i8

50,00

Wadliwie wykonane pasze,
przeterminowane surowce

16 03 80

IV. W punkcie II.3.4. tabele

1,00

0,40

I714,30

otrrymują brzmienie:

,,Tabela 7. Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Mineralne oleje
hydrauliczne
niezawieraj ą ce zw iązkow
chlorowcoorgan i cznych

Inne oleje hydrauliczne

13 01 10*

13 01 13*

S zczelne poj emniki, wykonane z matęrińow trudno
palnych, odpornych na działanie olejów
odpadowych, odprowadz ający ch ładunki
elektryczności statycznej, wyposazone w szczelne
zamknięcia, zabezpieczone przed stfu czeniem,
u stawione w pom ieszc zęniach zaplecza
technicznego o betonowej nawierzchni
oznaczony ch symbolami A,B,C na zŃączonej
maoie
Szczelne poj emniki, wykonane z matęrińow trudno
palnych, odpornych na działanie olejów
odpadowych, odprowadzających ładunki
elektryczności statycznej, wyposazone w szczelne
zamknięcia, zabezpieczone przed stfu czeniem,
ustawione w pomieszczeniach zaplecza
technicznego o betonowej nawierzchni
oznaczonych symbolami A,B,C na zńączonej
maoie

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków

13 02 05*

chlorowcoorganicznych

Inne oleje silnikowe,

przekładniowe i smarowe

13 02 08x

Szczelne pojemniki, wykonane z materiałów trudno
palnych, odpornych na ózińanię olej ów
odpadowych, odprowadzaj ących ładunki
elektryczności statycznej, wyposazonę w szczęlne
zamknięc ia, zabezpieczone przed stłuczeniem,
ustawione w pomieszc zeniach zaplecza
techniczne go o betonow ej oznaczonych symbolami
A,B,C na załączonej mapie
S zcze l n e poj emn iki, wykonane z materiałow trudno
palnych, odpornych na działanie olej ów
odpadowych, odprowadzaj ących ładunki
elektryczności sta§cznej, wyposażone w szczelne
zamkn ięcia, zab ezpieczone przed stłuczeni em,
ustawione w pomieszc zęniach zaplecza
technicznego o betonowej nawierzchni
oznaczonych symbolami A,B,C na załączonej
mapie

Inne rozpuszczalniki i

mieszaniny
rozpuszczalników

Opakowania zaw ierające
pozostałościsubstancj i
ntebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

14 06 03*

l5 01

10*

Sorbenty, materiaĘ

filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne zanieczy szczone

|5 0ż 02*

substancjami

niebezpiecznymi

Filtry olejowe

16 01 07*

Zlffievządzenia

zaw ier ające ni ebezpieczne

elemen§ inne
niz wymienione w 16 02 09
do 16 0ż 1ż
Niebezpieczne elementy
lub częściskładowe
usunięte

z zlżrvNch urzadzeń
Organiczne odpady
zaw ier aj ące sub stancj e

niebezoieczne

16

0ż 13*

16

0ż 15*

l6 03 05*

Szczelne poj emniki, wykonane z materińow trudno
palnych, odpornych na działanię olejów
odpadowych, odprowadzających ładunki
elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne
zamknięc ia, zab ezpieczone przed stłuczeniem,
u stawione w pomie szc zęniach zaplecza
technicznego o betonowej nawierzchni
oznaczonyah symbolami A,B,C na załączonej
maoie
Drobne opakowania w workach typu big-bag,
pojemnikach, beczkach lub innych opakowaniach
zbiorczych, zaświększe opakowania luzem,
u stawione w pomieszc zeniach magazynowych
oznaazonych symbolami D,E na załączonei mapie
Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze,
u stawione w pom ieszc zeniach zaplecza
technicznego o betonowej nawierzchni
oznaazonych symbolami A,B,C lub w
pomie szcze niu magazynowym o znaazony m
symbolem E na zŃączonei mapie
Kontenery, pojemniki lub beczki, ustawione
w p omi e szc zeniach zaplecza techn i czne go
o betonowej nawierzchni oznaczony ah symbolami
A.B.C na załaczonei mapie
Kontenery, pojemniki, beczki lub inne
opakowania zbiorcze, ustawione w
pomieszczeniach zaplecza technicznego o
betonowej nawierzchni oznaazonych symbolami
A,B,C na załączone.j mapie
Kontenery, pojemniki lub beczki, ustawione
w pomie szc zęniach zaplecza techniczn e go
o betonowej nawi erzchn i oznaczonych symbo l ami
A.B.C na załaczonei mapie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag,
ustawione w pomieszc zenil magazynowym
oznaczonym symbolem F na załączonei mapie

Tabela 8, Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niżniebezpieazne.

Surowce i produkty
nienadające się do spozycia i

02 03 04

przetwórstwa

Odpady z produkcji pasz
roślinnych

02 03 81

Odpady zwialni zboż

(zanieczyszczenia
organiczne)

02 03 99

Odpadowy toner drukarski
inny niZ wymieniony w 08
01 17

08 03 18

Opakowania z papieru i
tektury

15

Opakowania ztworzyw
sztucznych

15 01 02

Opakowania z drewna

15 01

Opakowania z metali

15 01 04

Opakowania
wielomateriałowe

15

0l

0l

01

03

05

Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pomie szc zenlach magazy nory ch oznaczony ch
symbolami F i G, w pomieszczeniu załadunku
surowca oznaazonym symbolem H
lub w pomieszczeniu wialni zbóż oznaczonym
svmbolem I na załaczonei maoie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pom i eszc zeniach magazy norych oznaczonych
symbolami F i G, w pomieszczeniu załadunku
surowca oznaczonym symbolem H
lub w pomieszczeniu wialni zbóż oznaczonym
symbolem I na zńączonei mapie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pomieszc zeniach magazynowych oznaczonych
symbolami F i G, w pomieszczeniu załadunku
surowca oznaczonym symbolem H
lub w pomieszczeniu wialni zbóż oznaczonym
svmbolem I na załaczonei maoie
Poj emniki lub opakow ania zbiorcze, ustawione
w pomieszczeniu biurowym oznaazonym symbolem
J nazałaczonei mapie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pomieszc zeniach zaplecza technicznego
oznaazonyah symbolami A i B, w pomieszczeniach
magazynowych oznaczonych symbolami D, E i G
lub w wydzielonym miejscu na placu zakładowym
oznaQzonym svmbolami k i L na załaczonęi mapie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pomieszc zeniach zaplecza technicznego
oznaczony ah symbolami A i B, w pomieszc zeniach
magazynowych oznaczonych symbolami E i G
lub w wydzielonym miejscu na placu zakładowym
oznaczonym symbolami K i L na zŃączonei mapie
Drobne opakowania w kontenerach, zaświększe
luzem, ustawione w pomieszczęniach zaplecza
technicznego oznaczonych symbolami A i B,
w pomieszc zęniach magazynowych oznaczonych
symbolami E i G lub w wydzielonym miejscu na
placu zakładowym oznaczonym symbolami K i L
nazałaczonei maoie
Drobne opakowania w kontenerach, zaświększe
luzem, ustawionę w pomieszczeniach zaplecza
technicznego oznaczonych symbolami A i B,
w pomieszczeniach magazynowych oznaczonych
symbolami E i G lub w wydzielonym miejscu
na placu zakładowym oznaczonym symbolami K
na załaczonei maoie
Drobne opakowania w kontenerach, zaświększe
luzem, ustawione w pomieszczeniach zaplecza
technicznego oznaazonych symbolami A i B,
w pomieszczeniach magazynowch oznaczonych
symbolami E i G lub w wydzielonym miejscu
na placu zakładowym oznaczonym symbolami K
na załaczonei maoie

Zmieszane odpady

0l

06

opakowaniowe

15

Opakowania ze szkła

15 01 07

Opakowania z tekstyliów

15 01

SorbenĘ, materiĄ
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania

15 0ż 03

ochronne inne niz

09

wymienione
Zużryte urządzenia inne
niż wymienione w 16 0ż 09
do 16 02 13

16

0ż 14

Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag, ustawione
w pomieszc zeniach zaplecza technicznego
oznaczony ch symbolami A i B, w pomieszc zeniach
magazynowych oznaczonych symbolami E i G
lub w wydzielonym miejscu na placu zakładowym
oznaazonym symbolami K i L na załaczonęj mapie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne
opakowan ia zbior cze u stawione w pom ie szc zeniach
zapleczatechnicznego oznaczolych symbolami A i B,
w pom

i

e

szc zeniach magazy

now ch oznaczony ch

symbolami E i G lub w wydzielonym miejscu
na placu zakładowym oznaczonym symbolami K i L
nazałaczonei maoie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne
opakowania zbior cze ustawi one w pomieszc zeniaclt
zaplecza technicznego oznaczonych symbolami A i B,
w pom i e szc zeniach magazynowy ch oznaczony ch
symbolami E i G lub w wydzielonym miejscu
na placu zakładowym oznaazonym symbolami K iL
nazałączonei mapie
Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze
ustawione w pomieszc zęniach zaplecza technicznego
oznaczonych symbolami A,B i C, w pomieszczeniu
magazynowym oznaazonym symbolem E
nazałaczonei mapie
Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorczę
ustawi one w pom ieszczen iach zaplecza technicznego
oznaczonyah symbolami A, B, C, w pomieszczęniu
biurowym oznaczonym symbolem J nazaŁączonej
mapie

Elemen§ usunięte z
zużyĘ ch urządzeń inne niz
wymienione

16 02 16

Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorczę
ustawione w pomieszczeniach zapleczatechnicznego
oznaczonych symbolami A, B, C, w pomieszczeniu
biurowym oznaazonym symbolem J nazŃączonej
mapie

Organiczne odpady inne niż
wymienione

16 03 06

Produkty spozywcze
przeterminowane lub
nieprzydatne do spożycia

16 03 80

Baterie alkaliczne

16 06 04

Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne
op akowan i a zbior cze u stawi on e w pom ie szc zeniach
magazynowych oznaczonych symbolami F i G,
w p om i e szc zęniu zŃ adtln ku surowc a o znaczone go
symbolem H lub w pomieszczeniu wialni zbóż
oznaczonym symbolem I na załaczonei maoie
Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne
op akowan ia zbior czę u stawione w pomieszc zeniach
magazynowch oznaczonych symbolami F i G,
w p om i e s zc zeniu załadun ku surowc a o znac zone go
symbolem H lub w pomieszczeniu wialni zbóż
oznaczonym symbolem l na załączonei mapie
Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze,
ustawione w pom ie szczeniu biurowy m oznaczony m
symbolem J na załaczonei mapie

MagneĘczne i op§czne
nośniki informacji

16 80

0l

Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze,
ustawione w pomieszczeniu biurowym oznaczonym
symbolem J na załaczonei mapie

V. W punkci€ II.3.4.1. skreślasię zapisy doĘczące przetwarzania i zbierania odpadów,
w tym w całościpunkt 4.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 09.05.2017r., uzupełnionym pismem z dnta 19.06.2017r. Pan Artur Kolasiński
dzińający zupowńnienia firmy De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 2]B, 99-100 Łęczyca wystąpił
z wnioskiem o zmianę decyĄi Starosty Działdowskiego z dnia 23.10.2015r., znak:
Ro.6222.1,2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mieszanek
i koncentratów paszowych dla zwierząt inwentarskich, zlokalizowanej na terenie Wytwómi Pasz
w lłowie-Osadzie, ul. Staszica 35, 13-240 Iłowo-Osad a na dziŃkach o numerach: 1 I8713, 80512
i 65917 obręb lłowo-Osada. Zmiana decyzji dotyczy: 1) wyeliminowania jednego z urządzeń
wchodzących w skład instalacji, tj. wagopakowarki i uwzględnienia budynku ekspedycji pasz,
2) wykreślenia oleju opałowego pełniącego fuŃcję paliwa ręzerwowego w procesie produkcji
paszy, 3) uwzględnienia odpadu innego ntż niębezpieczny przewtdzianego do wytworzenia
o kodzie 02 03 99 - Odpady z wialni zboż (zanieczyszczenia organiczne), 4) zmiany miejsc
magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz inrtych niż niebezpiecznę wraz ze zmianą
załączntka nr 2 do pozwolenia zintegrowanego, przedstawiającego usltuowanie miejsc magazynowania odpadów, 5) wykreślenia zapisów dotyczących przetwarzania i zbierarlia odpadów
z uwagl na zaniechanie tego rodzaju działalności.Do wniosku dołączono dowody uiszczenia
opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz za pełnomocnictwo,
Przedstawionepnzezpełnomocnika Spółki De Heus informacje wskazują, izniębędziemiała
miejsca istotna zmiana w eksploatowanej instalacji. Zmiany nie dotyczą procesu technologicznego t nie wtążą się ze zwiększeniem emisji. We wniosku wskazano, że w bieżącym roku
został oddany do użytkowania nowy budynek ekspedycji pasz, w którym znajduje się
56 zbiorników o łącznej pojemności I200 Mg, umiejscowiony obok starego, wyłączonego
z eksploatacji, Z uwagi na brak emisji substancji do powietrza w pierwotnym wniosku
oraz pozwoleniu zintegrowanym budynek ekspedycj i był pominięty.
Należy wyjaśnić,ze waruŃiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
jest wniesienie opłaty rejestracyjnej, do czego obliguje art. 2I0 ust.1 ustawy Prawo ochrony
środowiska.Opłatę rejestracyjną wnosi się równiez w przypadku zmiany pozwolenia
zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji . Z uwagi na to, iż zmiany
objęte wnioskiem nie są zmianami istotnymi, Spółka De Heus nie jest obowiązana do uiszczęnia
opłaty rej estracyj nej .
Na podstawie zŁożonego wniosku Llznano, iZ zmiany w instalacji nie spowodują naruszenia
obowiązuj ących standardów emisyj nych i dopuszczalnych nonn.
Zgodnie z aft. I55 Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy
której strona nńyła prawo, może być w kńdym czasię za zgodą strony uchylona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, 1eżeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiają się
uchyleniu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W przedmiotowej
sprawie stroną postępowania jest wryłącznie Spółka De Heus, która wystąpiła o zmianę decyzji,
Wobec okolicznościprzedstawionych wyżej orzeczonojak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławw OlszĘnie za pośrednictwem StarosĘ Działdowskiego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w formie Oświadczenia
czego

złożonego StarościeDziałdowskiemu w ww. terminie.
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Otrzymują:
,,De HeuS" Sp. z o.o.
Artur Kolas iński (pełnomo cnik)
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Do wiadomości:
1. Minister Środowiska (elektron.)
ż. Mar szałek Woj ewódźwa Warmińsko-Mazurskie go
3, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Wnioskodawca dokonał w dniu l0,05.20l7r,
Zapłaty opłaty skubowej w kwocie l 022,50 zł (| 005,50zł + l7,00 Zł)

na raclrrrnek baŃowy Urzędu Miasta Działdowo,
zgodnie z ust. 40 pkt lw części iII orz
lV zalącznika do lstawy 0 oplacie skarbowej
z l o. l 1.2006r.o oplacie sĄasbowe1 (Dz, U z 20 l 6r, poz. l 821
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ZŃącznlk
do decyzji
Ro.62ż2.I.20I]
z dnia27 .07.2017r,
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