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 Starosta Poznański 
 
ul. Jackowskiego 18                                                                               Poznań, dnia 16.11.2017 r. 
60-509 Poznań 
 
WŚ.6222.22.2017.XIV                                                                             

D E C Y Z J A 
 
Na podstawie art. 192, 214 ust. 5 oraz art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.)  

na wniosek Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin NIP: 7811358532,          

                     REGON: 630813787 

Starosta 

I. Zmienia decyzję Starosty Poznańskiego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienioną 
decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.13.2014.XIV, będącą pozwoleniem 
zintegrowanym, udzielonym Schur Flexible Poland Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do 
powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub 
ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Bogucin, przy 
ul. Pilotów 12, dz. o nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, 242/28, gm. Swarzędz, w określony 
poniżej sposób: 

 

1. Oznaczenie prowadzącego instalację Schur Flexible Poland Sp. z o.o. w każdym punkcie  

decyzji, w której zostało  użyte otrzymuje brzmienie Schur Flexibles Sp. z o.o. 

 

2.  W rozdziale III, ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom    
oraz rodzaj prowadzonej działalności. 
 

Nazwa instalacji wymagającej 

pozwolenia zintegrowanego 

Rodzaj instalacji */ Parametry instalacji 

eksploatowanej na terenie 

zakładu w Bogucinie przy                 

ul. Pilotów 12 

Instalacja do wykonywania 
nadruków na folii metodą 

fleksograficzną, laminowania            
i cięcia folii 

 

Instalacja do powierzchniowej obróbki 
substancji, przedmiotów lub 

produktów  z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych,                            

o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg 
na godzinę lub ponad 200 ton rocznie - 

ust. 6 pkt 9 

 

Zużycie rozpuszczalników 
organicznych – 1450 Mg/rok 

 

              */ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). 
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Podstawowa działalność zakładu prowadzonego przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. w Bogucinie 
przy ul. Pilotów 12 polega na wykonywaniu nadruku na folii metodą fleksograficzną, laminowaniu 
i cięciu folii. Instalacja IPPC, wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego składa się 
z następujących urządzeń: 
- drukarki fleksograficzne- 5 sztuk, 
- laminarki – 2 sztuki, 
- myjka polimerów, 
- myjka wałków rastrowych, 
- mieszalnik farb,  
- destylarka,  
- frezarka,  
- tokarka, 
- linia do cięcia,  
- dopalacz LZO z palnikiem o mocy 530 kW. 
Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcji są: 
- farby 1000 Mg/rok, 
- folia 13500 Mg/rok, 
- kleje i utwardzacze 300 Mg/rok, 
- rozpuszczalniki 850 Mg/rok. 
Pierwszym etapem procesu jest przygotowanie farb o wymaganej lepkości i kolorze. W procesie 
mieszania wykorzystywane są farby drukarskie i rozpuszczalniki organiczne. Mieszalnik zaopatrzony 
jest w zbiornik wychwytowy zabezpieczający przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się 
rozpuszczalników lub farb w przypadku ich rozlania. Powietrze znad mieszalnika farb odprowadzane 
jest w sposób zorganizowany emitorem E-2. Na terenie zakładu eksploatowanych jest pięć maszyn do 
druku w technologii fleksograficznej. W procesach drukarskich zużywane są surowce zawierające 
lotne związki organiczne (LZO). Zanieczyszczone powietrze z procesów drukarskich zawierające LZO 
trafia do zewnętrznego dopalacza, wspólnego dla wszystkich pięciu maszyn,  oznaczonego jako E-1. 
Dodatkowo każda maszyna drukująca posiada urządzenie koronujące wysokim napięciem do 
aktywowania powierzchni przed nałożeniem farby drukarskiej. Powstający w tym procesie ozon 
odprowadzany jest niezależnymi dla każdej maszyny emitorami (E-6, E-7, E-8, E-9,     E- 10). W 
laminarkach folia klejona jest klejem poliuretanowym. Z procesów laminowania zachodzi również 
emisja ozonu. Laminarka nr 1 posiada jeden emitor (E-3), laminarka nr 2 posiada dwa emitory (E-4 i 
E-5). Ostatnim etapem  procesu produkcyjnego jest cięcie nawiniętej na tuleje wstęgi folii na 
bobiniarkach.  
Zakład wykorzystuje wodę z sieci wodociągowej wyłącznie na potrzeby socjalne. Na terenie zakładu 
powstają wyłącznie ścieki bytowe, nie powstają ścieki przemysłowe. Ponadto zamkniętym systemem 
kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są do ziemi.   

 

2. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 

3.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 
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3. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje brzmienie: 

 
3.3 Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla 

procesów, dla których określono standardy emisyjne 

Tabela A 

*/ określona zgodnie z tabelą I załącznika 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), S1 oznacza standard emisji zorganizowanej, wyrażony jako stężenie LZO w gazach 
odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny; S2 – standard emisji niezorganizowanej, wyrażony jako wkład 
LZO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol  Źródło emisji Wysokość 
m 

Przekrój 
m 

Czas pracy 
h 

E-1 pięć maszyn drukarskich  
(dopalacz LZO) 

 13,0  
  
  

  0,9   
 
 

  8760 
 
 

E-2 mieszalnia farb  11,0    0,315   8760 

E-3 laminarka nr 1   6,0    0,2     8760 

E-4 laminarka nr 2   6,0    0,2     8760 

E-5 laminarka nr 2 6,0 0,2 8760 

E-6 maszyna drukarska   8,0    0,2     8760 

E-7 maszyna drukarska   8,0    0,2     8760 

E-8 maszyna drukarska   8,0    0,2     8760 

E-9 maszyna drukarska   8,0    0,2     8760 

E-10 maszyna drukarska   8,0    0,26    8760 

Źródło emisji Symbol 
emitora 

Rodzaj zanieczyszczeń Dopuszczalna emisja* Urządzenia do redukcji 
zanieczyszczeń 

S1 
[mg/m3

u] 
S2 
[%] 

Pięć maszyn 

drukarskich 

(dopalacz LZO) 

E-1 Lotne związki   

organiczne (LZO) 

100 20 Dopalacz LZO 
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 Tabela B 

Źródło emisji Nazwa 
emitora 

Rodzaj zanieczyszczeń Dopuszczalna emisja 
(kg/h) 

Pięć maszyn 
drukarskich (dopalacz 
LZO) 

E-1 Tlenki azotu jako NO2 1,25 

Tlenek węgla 1,25 

 
 

 Tabela C 

*/ określona zgodnie z tabelą II załącznika 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), S1 oznacza standard emisji zorganizowanej, wyrażony jako stężenie LZO w gazach 
odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny; S2 – standard emisji niezorganizowanej, wyrażony jako wkład 
LZO; S3 – standard emisji całkowitej, wyrażony jako wkład LZO. 
 

 
4. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.5. otrzymuje brzmienie: 

 

3.5 Łączna roczna emisja gazów i pyłów dla całej instalacji 
 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna emisja (Mg/rok) 

1. Ozon 0,0321 

2. LZO 16,764 

3. Tlenki azotu jako NO2 10,95 

4. Tlenek węgla 10,95 

 

 

5. W rozdziale III, w  ustępie  4  pkt 4.1. otrzymuje brzmienie: 
 

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego 

funkcjonowania instalacji 

 

 

LP. 
Rodzaj odpadów Kod odpadu 

Podstawowy skład 
chemiczny i właściwości 

Ilość  
(Mg/rok) 

odpady niebezpieczne 
1 

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 11* 

Odpadowe farby                  
i lakiery zawierające 
rozpuszczalniki 
organiczne; 
odpad ciekły; 
łatwopalny, 
drażniący 

250,0 

Źródło emisji Symbol 

emitora 

Rodzaj zanieczyszczeń Dopuszczalna emisja* Urządzenia do redukcji 

zanieczyszczeń S1 
[mg/m3

u] 
S3 
[%] 

S5 
[%] 

mieszalnia 

farb 

E-2 Lotne związki 

organiczne (LZO) 

150 5 5 - 
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2 

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 01 13* 

Szlamy z destylarki 
zawierające 
rozpuszczalniki 
organiczne; 
odpad ciekły; 
łatwopoalny, 
drażniący 

250,0 

3 

Odpady z usuwania farb i lakierów  zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 01 17* 

Mieszaniny substancji 
zawierające 
rozpuszczalniki 
organiczne; 
odpad ciekły; 
łatwopalny, 
drażniący 

450,0 

4 

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 09* 

Mieszaniny substancji 
zawierające 
rozpuszczalniki 
organiczne; 
odpad ciekły; 
łatwopalny, 
drażniący 

20,0 

5 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Węglowodory 
łańcuchowe o długich 
łańcuchach węglowych; 
odpad ciekły; 
ekotoksyczny 

10,0 

6 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 

Odpadowe opakowania 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi ; 
odpad stały                             
z zawartością stałą lub 
płynną; 
łatwopalny, 
drażniący 

20,0 

7 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

15 02 02* 

Czyściwo, szmaty, zużyta 
odzież ochronna, 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi; 
odpad stały; 
ekotoksyczny 

35,0 

8 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Szkło, mieszanina metali, 
tworzywa sztuczne                  
i elementy 
niebezpieczne; 
odpad stały; 
ekotoksyczny 

2,0 

odpady inne niż niebezpieczne 
1 

Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 
Odpady tworzyw 
sztucznych, powstające  

1000,0 
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w fazie produkcji 
podczas laminowania- 
folia PET, PE, OPP, CPP, 
OPA, CPA; 
odpad stały 

2 

Cząstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 04 
Ścinki aluminiowe               
z obróbki opakowań; 
odpad stały 

50,0 

3 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01  

Papierowe i tekturowe 
opakowania. Odpad 
składa się wyłącznie               
z materiałów 
naturalnych; 
odpad stały 

40,0 

4 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych. Odpady 
opakowaniowe                          
z tworzyw sztucznych 
mogą się składać z PTE, 
PE, CPP, PPT; 
odpad stały 

250,0 

5 

Opakowania z drewna 15 01 03 
Odpad z materiału 
naturalnego; 
odpad stały 

300,0 

6 

Opakowania z metali 15 01 04 

Metalowe opakowania – 
stal pokryta warstwą 
ochronną tzw. blacha 
biała; 
odpad stały 

50,0 

7 

Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

Odpady z papieru, 
tektury, tworzyw 
sztucznych, folii 
aluminiowej; 
odpad stały 

3,0 

8 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06  

Zmieszane odpady                       
z papieru, tektury, 
tworzyw sztucznych, folii 
aluminiowej; 
odpad stały 

50,0 

9 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne 
niezanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi; 
odpad stały 

15,0 

 
- Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 
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5. W rozdziale III , w  ustępie  4 pkt 4.2. otrzymuje brzmienie: 

 
4.2. Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów na terenie 

zakładu Schur Flexibles Sp. z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12 

Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

 

Dalsze postępowanie 
z odpadami 

Odpady farb i lakierów 
zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

08 01 11* 

Odpady magazynowane                
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą,                     
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym zamykanym 
kontenerze. Ponadto pojemniki 
umieszczone będą w szczelnej 

wannie stalowej o objętości 1/3 
objętości pojemników                         

z odpadami 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Szlamy z usuwania farb                         
i lakierów zawierające 
rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 01 13* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą             
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym, zamykanym 
kontenerze na szczelnej wannie 

wychwytowej 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Odpady z usuwania farb                    
i lakierów  zawierające 
rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje 
niebezpieczne 

08 01 17* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą 
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym, zamykanym 
kontenerze na szczelnej wannie 

wychwytowej 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Odpadowe kleje i szczeliwa 
zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

08 04 09* 

Odpady magazynowane                
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą, 
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym zamykanym 
kontenerze. Ponadto pojemniki 
umieszczone będą na szczelnej 
wannie stalowej o objętości 1/3 

objętości pojemników                         
z odpadami 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą 
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym, zamykanym 
kontenerze na szczelnej wannie 

wychwytowej 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 



 8

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą 
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym, zamykanym 
kontenerze 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

15 02 02* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 

ustawionych pod wiatą 
na szczelnym betonowym podłożu 

lub w szczelnym, zamykanym 
kontenerze  

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 

16 02 13* 

Odpady magazynowane                      
w szczelnych pojemnikach, 
ustawionych pod wiatą na 

szczelnym betonowym podłożu 
lub w szczelnym, zamykanym 

kontenerze  

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 

Odpady magazynowane                           
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Cząstki i pyły metali 
nieżelaznych 

12 01 04 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Opakowania z papieru i 
tektury 

15 01 01  

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Opakowania z drewna 15 01 03 

Odpady magazynowane                         
w zamykanych pojemnikach 

lub uporządkowanych stosach,               
w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia środowiska, 
zabezpieczający przed 

rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonych miejscach 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 
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Opakowania z metali 15 01 04 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Opakowania 
wielomateriałowe 

15 01 05 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02* 

15 02 03 

Odpady magazynowane            
w zamykanych pojemnikach, 

oddzielnie, w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia 

środowiska, zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się odpadów, 
w wyznaczonym miejscu na placu 

Przekazywane do zbierania 
lub przetwarzania 

podmiotowi uprawnionemu. 
Transport wykonywany przez 

uprawniony podmiot 

    
Dodatkowe warunki w zakresie gospodarowania i magazynowania odpadów: 
 
- odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu przy ul Pilotów 12                
w Bogucinie, gm. Swarzędz, do których  Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. posiada tytuł prawny; 
- odpady niebezpieczne będą magazynowane w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, 
na szczelnym podłożu, pod zadaszeniem; 
- odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w pojemnikach, w sposób zabezpieczający 
przed rozprzestrzenianiem, w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu; 
- odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych, wytrzymałych pojemnikach dobranych 
odpowiednio do rodzaju, właściwości i gabarytów danego rodzaju odpadów, odpornych na działanie 
składników odpadów, opisanych kodem odpadu zgodnie z ich przeznaczeniem; 
- pojemniki z odpadami w postaci ciekłej i półpłynnymi będą dodatkowo umieszczone w wannach 
wychwytowych; 
- sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnego 
rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska; 
- wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem 
obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska; 
- czas magazynowania odpadów będzie ograniczony do minimum i nie będzie przekraczał okresu 
jednego roku. 
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7. W rozdziale III, w ustępie 6, punkt 6.1. otrzymuje brzmienie: 
 

6.1. Ilość wykorzystywanej wody 

 
Qh max= 1,00 m3/h 
Q d śr.= 24,66 m3/d 
Qroczne max = 9000 m3/rok 

 
 

8. W rozdziale III, w ustępie 6, uchyla się punkt 6.3. 
 

9. W rozdziale III, ustęp 14 otrzymuje brzmienie: 
 

14. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na 
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu: 
 
- przedstawianie Staroście Poznańskiemu rocznego bilansu masy LZO w terminie do końca marca za 
rok poprzedni, do sporządzania którego prowadzący instalację jest zobowiązany na podstawie 
obowiązujących przepisów, 
- przedstawianie Staroście Poznańskiemu, w terminie do końca marca za rok poprzedni, wyników 
corocznej oceny skuteczności zastosowanych sposobów przechowywania substancji mogących 
powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.  
 

10. W rozdziale III dodaje się ustęp 15: 
 
15. Sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu. 
 
- na podstawie prowadzonego monitoringu, o którym mowa w ustępie 13, dokonywanie raz w roku 
oceny skuteczności zastosowanych sposobów przechowywania substancji mogących powodować 
ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. 
 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie 

Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wnioskiem z 13.07.2017 r., który wpłynął do tutejszego 
Starostwa 17.07.2017 r. Sp. z o.o., wystąpiła do Starosty Poznańskiego o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienionego decyzją z 05.12.2014 r., 
znak: WŚ.6222.13.2014.XIV, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, 
przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu 
rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie 
zakładu w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12, gm. Swarzędz. 

Na terenie zakładu w Bogucinie eksploatowana jest instalacja do wykonywania nadruków na 
folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii, w której zużywanych do tej pory było 740 Mg 
rozpuszczalników organicznych rocznie. W związku z tym, że ilość zużywanych rozpuszczalników 
organicznych przekracza 200 Mg/rok, instalacja zalicza się do instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).  
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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.   

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
złożony przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Jak wynika z wniosku konieczność aktualizacji 
pozwolenia związana jest z ciągłym rozwojem firmy i zwiększeniem zapotrzebowania na produkty 
oferowane przez wnioskodawcę. W związku z powyższym w zakładzie wydłużony zostanie czas pracy, 
a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na surowce i w konsekwencji zmiana, niektórych 
warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Zmiana ma 
charakter istotnej zmiany w instalacji, w związku z czym do wniosku dołączono dowód uiszczenia 
opłaty rejestracyjnej.  Starosta Poznański wezwał 21.07.2017 r. prowadzącego instalację do złożenia 
uzupełnienia braków formalnych wniosku. Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. 02.08.2017 r. przedłożyła 
w wyznaczonym terminie uzupełnienie.  

Pismem z 09.08.2017 r. Starosta Poznański przekazał zapis wniosku w wersji elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska. 

 Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405), Starosta Poznański w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, podał do publicznej wiadomości – poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo 
przyjęty w miejscowości Bogucin, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 
oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – informację 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, a także 
o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie od dnia 21.08.2017 r. do dnia 
11.09.2017 r. We wskazanym terminie do tut. Starostwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismami z 11.09.2017 r. 
i 09.10.2017 r. Prowadzący instalację przedłożył dodatkowe wyjaśnienia 28.09.2017 r., 25.10.2017 r. 
oraz 30.10.2017 r.  

Wnioskiem z 13.07.2017 r. prowadzący instalację wystąpił m.in. o zmianę nazwy spółki, która 
zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 29.12.2015 r. znak: 
PO.VIII. NS-REJ.KRS/034411/15/447 obecnie nazywa się Schur Flexibles Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Prowadzący instalację wystąpił także o zmianę parametru instalacji tj. wielkości 
zużycia rozpuszczalników organicznych z ilości 740 Mg/rok na 1450 Mg/rok oraz uwzględnienie 
w pozwoleniu zwiększenia zużycia podstawowych surowców do produkcji, tj. farb, folii, klejów 
i utwardzaczy oraz rozpuszczalników.  

Jak wynika z wniosku w zakresie emisji do powietrza zmianie uległ czas pracy emitorów                      
od E-1 do E-10, czyli emitorów odprowadzających zanieczyszczenia z maszyn drukarskich, mieszalni 
farb i laminarek. Z uwagi na wydłużenie czasu pracy zwiększeniu ulegnie roczna emisja określona dla 
całej instalacji. Z przedstawionej we wniosku analizie wielkości emisji do powietrza z instalacji, 
przeprowadzonej na podstawie wykonywanych pomiarów oraz zastosowanej metody obliczeniowej 
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wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości 
środowiska. W decyzji emisję roczną określono dla ozonu oraz łącznej sumy wszystkich LZO (lotnych 
związków organicznych). W decyzji, zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
określono także emisję dla tlenków azotu i tlenku węgla, które nie są objęte standardami emisyjnymi. 

Konieczność zmiany pozwolenia wyniknęła także z faktu zidentyfikowania nowych rodzajów 
odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz zwiększenia ilości niektórych wytwarzanych odpadów 
objętych już pozwoleniem (08 01 11*, 08 01 17*, 08 04 09*, 13 02 05*, 15 01 10*, 07 02 13, 15 01 
02). Wśród nowych odpadów, opisanych we wniosku, znajdują się odpady 08 01 13* (szlamy z 
usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne), 
12 01 04 (cząstki i pyły metali nieżelaznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe). Jak wynika 
z przedstawionego wniosku odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w 
sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, mieszaniem się odpadów różnych 
rodzajów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska. Odpady niebezpieczne 
magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach, na szczelnej posadzce w zadaszonej, 
zamykanej wiacie lub w szczelnym zamykanym kontenerze. Odpady inne niż niebezpieczne 
gromadzone będą w pojemnikach lub w uporządkowanych stosach w przypadku opakowań z drewna, 
usytuowanych na utwardzonym podłożu. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) przy pierwszym postępowaniu 
w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania, 
o którym mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, prowadzący instalację opracowuje i przedkłada raport 
początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, w przypadku gdy eksploatacja 
instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz 
występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych. W związku z tym, że na 
terenie zakładu Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wykorzystuje się surowce zawierające substancje 
powodujące ryzyko do wniosku dołączony został raport początkowy. W raporcie przedstawiona 
została charakterystyka zakładu i instalacji, środowisko gruntowe w rejonie zakładu, warunki 
hydrogeologiczne, lista substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego 
używanych w zakładzie oraz ich obieg na terenie zakładu, sposoby zabezpieczenia środowiska 
gruntowo-wodnego oraz badania gruntu. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Wyniki wskazują, 
że w badanych próbach zawartość poszczególnych wskaźników nie przekracza wielkości 
dopuszczalnych, określonych w ww. rozporządzeniu. We wnioskach w raporcie początkowym 
prowadzący instalację wskazał, że na terenie zakładu nie były wcześniej prowadzone badania 
chemiczne gruntów, a obecnie przeprowadzone wyniki wskazują, że na opisywanym terenie nie miała 
miejsca awaria przemysłowa, również podczas funkcjonowania drukarni prowadzonej przez 
poprzedniego właściciela. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że teren w rejonie zakładu nie nosi 
znamion zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. W decyzji zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 4 
ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka 
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą 
znajdować się na terenie zakładu. 
W toku postępowania wyjaśniającego wnioskodawca wystąpił również o uchylenie zapisów 
dotyczących odprowadzania ścieków bytowych, z uwagi na to, że obecnie przepisy prawa nakładają 
na organ obowiązek określenia w pozwoleniu ilości, stanu i składu wyłącznie ścieków przemysłowych, 
w przypadku, gdy nie są wprowadzane do wód lub do ziemi.  

Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych 
w pozwoleniu zintegrowanym  nie nastąpiły zmiany.  Z przedstawionej dokumentacji wynika, 
że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów emisyjnych, standardów 
jakości środowiska, a także wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT). 

 
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
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Pouczenie 
 
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 

 

Otrzymują: 
 

1. Schur Flexibles Sp. z o.o. 
ul. Pilotów12, 62-006 Bogucin 

2. i  3.  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 
 
Sprawę prowadzi: 
Kierownik Referatu 
Dominik Olejniczak 
tel. (061)8410 541 

 
                                   
 
 


