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Starosta Poznański 
 
ul. Jackowskiego 18                                                                                              Poznań, dnia 13.07.2017 r. 
60-509 Poznań 
 
WŚ.6222.19.2017.XIV             
                                                                 

D E C Y Z J A 
 
Na podstawie art. 192 i 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.)  

na wniosek Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o.o. ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak        

Starosta 

I. Zmienia decyzję Starosty Poznańskiego z 22.02.2007 r., znak: WŚ.II.7645-02/05/06, zmienioną 
decyzją z 13.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-04/09, decyzją z 21.05.2013 r. znak: WŚ.6222.1.2013.XIV, 
decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.16.2014.XIV, decyzją z 31.03.2016 r. znak: 
WŚ.6222.28.2015.XIV oraz decyzją z 19.09.2016 r. znak: WŚ.6222.18.2016.XIV, będącą pozwoleniem 
zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu 
zlokalizowanego w  Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131, na działkach o nr ew. 8/9, 8/13 i 8/15 pow. 
poznański, woj. wielkopolskie, w określony poniżej sposób: 

- w rozdziale I uchyla ustęp 7 dotyczący ustalenia warunków odprowadzania ścieków wód 

opadowych i roztopowych, z terenu zakładu do skanalizowanego odcinka rowu melioracji 

wodnej szczegółowej „K”. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

 

Uzasadnienie 

Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, wnioskiem z 19.06.2017 r., 
który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 27.06.2017 r., wystąpiła do Starosty 
Poznańskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru 
higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131, wydanego 
decyzją znak: WŚ.II.7645-02/05/06 z 22.02.2007 r., zmienionego decyzją z 13.01.2010 r., znak 
WŚ.XI.7644-04/09, decyzją z 21.05.2013 r. znak: WŚ.6222.1.2013.XIV, decyzją z 05.12.2014 r., znak: 
WŚ.6222.16.2014.XIV, decyzją z 31.03.2016 r. znak: WŚ.6222.28.2015.XIV oraz decyzją 
z 19.09.2016 r. znak: WŚ.6222.18.2016.XIV. 

Na terenie zakładu w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 131, zlokalizowanym na dz. o nr ew. 
8/9, 8/13 i 8/15 (Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. jest również właścicielem działek sąsiednich 
8/10, 8/12 i 8/14), znajduje się instalacja do produkcji papieru higienicznego o zdolności produkcyjnej 
60 ton 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 albo środowiska jako całości 
i wymieniona została w załączniku do rozporządzenia (pkt 6 ppkt 1 lit.b). W skład instalacji IPPC 
wchodzi linia rozwłókniania, instalacja do przygotowania wody do celów technologicznych i wody 
kotłowej, kocioł parowy, linia MP2 (maszyna do produkcji papieru) oraz dział przetwórstwa.  
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Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym 
do zmiany 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.     

Podstawą do wydania przedmiotowej decyzji jest wniosek z 19.06.2016 r. o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego, złożony przez Fabrykę Papieru Czerwonak Sp. z o. o.   Zgodnie z art. 209 
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej przekazano 
03.07.2017 r. Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Zawiadomieniem wysłanym 05.07.2017 r. Starosta Poznański zawiadomił strony o wszczęciu 
postępowania.  

 Wnioskowana zmiana nie dotyczy zmiany w funkcjonowaniu instalacji, a wyłącznie uchylenia 
zapisów dotyczących ustalenia warunków odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, 
z terenu zakładu do skanalizowanego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej „K”. Konieczność 
zmiany pozwolenia zintegrowanego Spółka uzasadniła wystąpieniem do Starosty Poznańskiego 
o wydanie sektorowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie 
odprowadzania z terenu zakładu w Czerwonaku wód opadowych i roztopowych z dachów oraz 
powierzchni utwardzonych do ziemi. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest 
bezpośrednio związane z eksploatacją instalacji do produkcji papieru higienicznego, dla której 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Wody opadowe i roztopowe ujęte w system 
kanalizacyjny pochodzą z powierzchni utwardzonych całego zakładu należącego do Fabryki Papieru 
Czerwonak sp. z o.o., a ich powstawanie nie jest wynikiem pracy ww. instalacji.  

W związku z powyższym organ przychylił się do wniosku strony i uchylił w pozwoleniu 
zintegrowanym zapisy dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi.  

Z chwilą kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna Poznański Związek Spółek Wodnych 
zostanie wyłączony z kręgu stron postępowania dotyczącego pozwolenia zintegrowanego wydanego 
dla Fabryki Papieru Czerwonak. 

 
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
 
Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia 

Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu 

do sądu administracyjnego. 

   z up. STAROSTY 
                  Anna Orczewska 

         Z-ca Dyrektora 
      Wydziału Ochrony Środowiska, 
              Rolnictwa i Leśnictwa 
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Otrzymują: 
 

1. Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. 
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 

2. Związek Spółek Wodnych 
ul. Słowackiego 13 
60-822 Poznań 

       3 i 4.  aa 
     
Do wiadomości: 
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                                                     
    ul. Czarna Rola 4,   61-625  Poznań 
2. Ministerstwo Środowiska 
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
     Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
 
 
                                   
 
Opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł uiszczono 23.06.2017 r., za zmianę pozwolenia zintegrowanego 
wpłacono na rachunek Urzędu Miasta Poznania-Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych 
i Niepodatkowych PKO BANK POLSKI S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Dowód zapłaty dołączono do 
akt sprawy.  
 


