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DECYZJA NR 1/2021

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity DZ.U.2020.256 ze zm.), art. 3 pkt 35, art. 192
i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity DZ.U.2020.1219ze zm.), art. 38 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2020.920) oraz upoważnienia
Prezydenta Miasta RudaŚląskaNr SP.0052.286.2020z dnia 29.06.2020 r.
na wniosek z dnia 16.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu 16.03.2021 r.) prowadzącego
instalację - P.P.H.U. NIK-POL Sp. z 0.0. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów mięsnych
i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej powyżej 75 Mg produktu na dobę, zlokalizowanej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58,
orzekam
zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2018 z dnia 01.03.2018 r.
znak KO.6223.1.2017 udzielającą prowadzącemu instalację - P.P.H.U. NIK-POLSp. z 0.0. z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji
wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej powyżej 75 Mg produktu na dobę
zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, w następujący sposób:
1. W punkcie III. ww. Decyzji poniższe akapity:
"Ilość OCZyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych, wylotem W1, o współrzędnych
geograficznych N: 50017'50" E: 18°51"28", do rowu stanowiącego lewobrzeżny dopływ rzeki
Czarniawki

120 m3/h
~rd
= 1 360 m3 / dobę
Omaxr = 357000 m3/rok
Omaxh =

Parametry odprowadzanych
rzeki Czarniawki

ścieków do rowu

otwartego

stanowiącego

lewobrzeżny

dopływ

Odprowadzane do rowu ścieki będą spełniać warunki ujęte w załączniku nr 4 - tabeli II
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego."
"Warunki korzystania

z wód w zakresie odprowadzania ścieków:

utrzymywanie rowu, do którego będą odprowadzane ścieki, na odcinku od wylotu W1
do wylotu rowu do rzeki Czarniawki,
prawidłowa eksploatacja i utrzymywanie sprawności technicznej zakładowej oczyszczalni
ścieków,
prowadzenie gospodarki odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni w sposób
zgodny z ustawą o odpadach,
partycypacja w utrzymaniu koryta rzeki Czarniawka od km 0+000 do km 10+230w wysokości
5% rzeczywistych rocznych kosztów konserwacji na rzecz Polskiego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Gliwicach. "
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otrzymują następujące brzmienie:
"Ilość Oczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych, wylotem W1, o współrzednvch
geodezyjnych x: 5573854 y: 6561115, do rowu stanowiącego lewobrzeżny dopływ rzeki
Czarniawki
Omaxs
Ośrd

= 0,177 m3/s

= 1 372,3 rnł/dobę
= 357000 rnł/rok

Omaxr

Parametry odprowadzanych
rzeki Czarniawki

ścieków do rowu otwartego

stanowiącego

lewobrzeżny

dopływ

Odprowadzane do rowu ścieki będą spełniać warunki ujęte w zaŁączniku nr 4 - tabeli II
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych."
"Warunki korzystania

-

z wód w zakresie

odprowadzania

ścieków:

utrzymywanie rowu, do którego będą odprowadzane ścieki, na odcinku od wylotu W1
do wylotu rowu do rzeki Czarniawki,
prawidŁowa eksploatacja i utrzymywanie sprawności technicznej zakładowej oczyszczalni
ścieków,
prowadzenie gospodarki odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni w sposób
zgodny z ustawą o odpadach."

2. Pozostałatreść Decyzji pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie
Prowadzący instalację - P.P.H.U. NIK-POL Sp. z 0.0. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. Chorzowskiej 58 wystąpiło z wnioskiem z dnia 16.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu
16.03.2021 r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji
wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej powyżej 75 Mg produktu na dobę,
zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.
Wnioskodawcazłożył powyższywniosek z uwagi na zwiększenie ilości odprowadzanych wód
opadowych i roztopowych, które w łącznym strumieniu ścieków są odprowadzane poprzez wylot W1
do koryta rowu otwartego stanowiącego lewobrzeżny dopływ Czarniawki. Wzrost ilości wód
opadowych i roztopowych wynika wyłącznie z włączenia do systemu kanalizacyjnego zakładu
odwodnienia nowo projektowanego parkingu dla samochodówosobowych.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ulegnie zmianie dopuszczalna roczna ilość ścieków, która
została określona w poprzednim pozwoleniu zintegrowanym na poziomie 357 000 m3/rok.
Wnioskowane zmiany w instalacji IPPCnie mają charakteru istotnej zmiany w rozumieniu art. 3
pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zmiany
te nie wiążą się ze zwiększeniem skali działalności prowadzonej w instalacji IPPC, nie powodują
również znaczącegozwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity DZ.U.2020.1219 ze zm.) - organem właściwym do zmiany pozwolenia
zintegrowanego jest Prezydent Miasta RudaŚląska.
Na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity DZ.U.2020.1219ze zm.) pismem z dnia 22.03.2021 r. znak KO.6223.1.2017 Organ Prezydent Miasta Ruda Śląska przesłał, w postaci elektronicznej, do Ministerstwa Klimatu
i Środowiska wniosek z dnia 16.03.2021 r. P.P.H.U. NIK-POLSp. z 0.0. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. Chorzowskiej 58, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji
wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej powyżej 75 Mg produktu na dobę,
zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, wraz z załącznikami, w wersji
elektronicznej.
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Organ po przeanalizowaniu
wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich,
o zdolności produkcyjnej powyżej
75 Mg produktu na dobę, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 stwierdził, że
nie zachodzą przesŁanki negatywne do zmiany niniejszego pozwolenia.
Pismem z dnia 24.03.2021 r. znak KO.6223.1.2017 Prezydent Miasta Ruda Śląska, zgodnie
z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
z uwagi na zakończenie postępowania
dowodowego w sprawie jak wyżej, oraz w związku z zebranym materiaŁem dowodowym, zwrócił się
do stron postępowania
o wypowiedzenie
się co do zebranych
dowodów
i materiaŁów
oraz zgŁoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Zawiadomione
prawidŁowo strony postępowania
administracyjnego,
w ustawowym
terminie
do Prezydenta Miasta Ruda Śląska nie wniosŁy żadnych uwag i wniosków.
Decyzja niniejsza
dodatkowego uzasadnienia.
Uwzględniając

jest

zgodna z wnioskiem

strony,

w związku

z czym

nie wymaga

powyższe, postanow)p~iIę~w,(i;entenCji.
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Na niniejszą
decyzję
stronie
sŁuży odwoŁanie
do
Samorządowego
Kolegium
OdwoŁawczego w Katowicach za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
OdwoŁanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydaŁ decyzję.
W trakcie biegu terminu
do wniesienia
odwoŁania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwoŁania wobec organu administracji
publicznej, który wydaŁ decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwoŁania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Skutkiem zrzeczenia się odwoŁania
jest uzyskanie prawomocności decyzji, a tym samym późniejszy brak możliwości zaskarżenia
jej do WSA.

Otrzymuje
1. P.P.H.U. NIK·POL Sp. z 0.0.
ul. Chorzowska 58, 41-709 Ruda Śląska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
Pobrano opłatę skarbową
w kwocie 10,00 zł
na podstawie cz. I pkt 53
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U.2020.1546 ze zm.)

00 wiadomości
1. Marszałek Województwa Śląskiego
ul. J. Ugonia 46, 40·037 Katowice

(w wersji elektronicznej)
2. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
ul. Oamrota 16, 40-022 Katowice

(w wersji elektronicznej)
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3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
4. KO aa
Opracowała Sabina Szczepanik- Tofil, tel. 32 244 9063 lub 32 244 9000-10 w. 4031

