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Starosta Poznański 
 
ul. Jackowskiego 18                                                                               Poznań,  30.12.2014 r. 
60-509 Poznań 
 
 
WŚ.6222.25.2014.XIV                                                                             

 
D E C Y Z J A 

 
Na podstawie art. 104 § 1 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2013 r. poz. 1232 ze zm.), 

 

na wniosek: Klar Glass Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 62-010 Pobiedziska 

 

Starosta 

       I. Zmienia decyzję Starosty Poznańskiego z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienioną 
decyzją  z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV 
oraz decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV, będącą pozwoleniem zintegrowanym, 
udzielonym podmiotowi „Vitrosilicon” Spółka Akcyjna na prowadzenie instalacji do produkcji szkła na 
terenie zakładu w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4, z którego prawa i obowiązki przeniesione 
zostały na podmiot Klar Glass Sp. z o. o. decyzją z 11.04.2013 r. znak; WŚ.6222.4.2013.XIV, 
w określony poniżej sposób: 

Oznaczenie prowadzącego instalację Vitrosilicon S. A. ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa, 

w każdym punkcie  decyzji, w którym zostało  użyte zastępuje się oznaczeniem:  

Klar Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Fabryczna 4 

62-010 Pobiedziska 

 
II. Pozostałe ustalenia decyzji pozostawiam bez zmian. 

 

Uzasadnienie 

 Klar Glass Sp. z o.o. w dniu 19.11.2014 r. wystąpiła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem 
z 12.11.2014 r. o zmianę oznaczenia podmiotu – prowadzącego instalację, którego dotyczy 
pozwolenie zintegrowane z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienione decyzją z 25.01.2010 r., 
znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV oraz decyzją                                  
z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV, udzielone podmiotowi „Vitrosilicon” Spółka Akcyjna na 
prowadzenie instalacji do produkcji szkła na terenie zakładu w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4, 
z którego prawa i obowiązki przeniesione zostały na podmiot Klar Glass Sp. z o. o. decyzją Starosty 
Poznańskiego z 11.04.2013 r. znak; WŚ.6222.4.2013.XIV. 

Na terenie zakładu w Pobiedziskach znajduje się instalacja do produkcji szkła o zdolności 
produkcyjnej 75 ton wytopu na dobę. Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) do 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
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albo środowiska jako całości i wymieniona została w załączniku do rozporządzenia (pkt 3.3). 
W związku z art. 201 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013 poz. 1232 ze zm.) instalacja ta wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do 
wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja 
nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa 
w art. 378 ust. 2 a tej ustawy, tj.:   
 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest 

kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko,      

  2)  przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale    
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,   
realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.   

 
Starosta Poznański 19.12.2007 r. wydał pozwolenie zintegrowane dla „Vitrosilicon” S.A. 

z siedzibą w Pobiedziskach. KLAR GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Klonowa 18, 
Gruszczyn, 62-006 Kobylnica, wnioskiem z 26.02.2013 r. wystąpiła o przeniesienie na tę Spółkę praw 
i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, 
zmienionej decyzją  z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09 oraz decyzją 27.02.2013 r., znak 
WŚ.XIV.6222.17.2013 r., stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do 
produkcji szkła na terenie zakładu w Pobiedziskach przy ul. Fabrycznej 4. 

Do wniosku z 12.11.2014 r. dołączony został akt notarialny świadczący o posiadaniu przez Klar 
Glass Sp. z o.o. tytułu prawnego do instalacji zlokalizowanej w Pobiedziskach przy ul. Fabrycznej 4. 
Starosta Poznański wezwał 21.11.2014 r. prowadzącego instalację do złożenia uzupełnienia braków 
formalnych wniosku w zakresie zapisu wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. Prowadzący instalacje 27.11.2014 r. przedłożył uzupełnienie wniosku. Zgodnie 
z art. 209 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 
1232 ze zm.) Starosta Poznański przekazał zapis wniosku Ministrowi Środowiska. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego  decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał. Za zmianą pozwolenia przemawia słuszny interes strony. Klar 
Glass Sp. z o.o.  będzie prowadzić instalację IPPC na warunkach pozwolenia zintegrowanego, którego 
warunki jednoznacznie kierowane są do tego podmiotu.         
 Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, 
w terminie 14 dni  od daty  otrzymania decyzji. 

 

 
                                                                                                       z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO 
        Małgorzata Waligórska 
       Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony  
            Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
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Otrzymują: 
1. KLAR GLASS Sp. z o.o. 
     ul. Fabryczna 4 
     62-010 Pobiedziska 
2. i 3. aa 
 
Do wiadomości: 
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                                                     
    ul. Czarna Rola 4,   61-625  Poznań 
2. Ministerstwo Środowiska (decyzja w wersji elektronicznej) 
    ul.  Wawelska 52/54,   00-922  Warszawa 
 3.Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

                       Departament Środowiska 
                       Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 

 
 
                                                        
 
Opłatę skarbową za zmianę pozwolenia w wysokości 10,00 zł wniesiono 14.11.2014 r. na rachunek na rachunek 
bankowy Miasta Poznań Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych ING Bank Śląski S. A. 
20 1050 1520 1000 0023 4950 2845 
 
 


