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 Starosta Poznański 
 
ul. Jackowskiego 18                                                                               Poznań, 23.07.2018 r. 
60-509 Poznań 
 
WŚ.6222.23.2018.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.  2018 r. poz. 799 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 oraz decyzją z 16.11.2017 r., znak: 
WŚ.6222.22.2017.XIV będącą pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym Schur Flexibles 
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. 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 

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; 
łatwopalny, 
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; 

20,0 
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łatwopalny, 
drażniący 

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 

70,0 

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

2400,0 

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; 

50,0 
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odpad stały 

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). 
 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie 

Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wnioskiem z 21.05.2018 r., który wpłynął do tutejszego 
Starostwa 07.06.2018 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 oraz decyzją z 16.11.2017 r., znak: WŚ.6222.22.2017.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. Spółka złożyła wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie ilości wytwarzanych odpadów 
z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych substancjami 
niebezpiecznymi. 

Na terenie zakładu w Bogucinie eksploatowana jest instalacja do wykonywania nadruków 
na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii. 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).  

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 niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
złożony przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Zmiana pozwolenia dotyczy gospodarki odpadami 
w zakresie wytwarzania odpadów, która wyniknęła z niedoszacowania ilości na etapie sporządzania 
poprzedniego wniosku o zmianę pozwolenia oraz ze zmian w technologii i organizacji pracy 
w zakładzie. Zmiana nie ma charakteru istotnej zmiany funkcjonowania instalacji. Starosta Poznański 
wezwał 15.06.2018 r. prowadzącego instalację do złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku. 
Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. 18.06.2018 r. przedłożyła w wyznaczonym terminie uzupełnienie.  
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Przedstawione we wniosku zmiany polegają na zwiększeniu ilości dwóch rodzajów odpadów 
dopuszczonych do wytwarzania. W przypadku odpadu o kodzie 15 01 10* (opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) prowadzący instalację, z uwagi 
na małą wydajność i generowanie dużych kosztów zrezygnował ze stosowania myjki do mycia 
opakowań metalowych i usuwania z nich zanieczyszczeń. W związku z powyższym wszystkie 
zanieczyszczone odpadowe opakowania oddawane będą uprawnionym podmiotom. Z kolei 
wprowadzenie projektu standaryzacji szerokości folii spowodowało wzrost powstawania odpadu 
resztkowego o kodzie 07 02 13 (odpady tworzyw sztucznych). Zastosowane zmiany mające na celu 
podniesienie jakości produktu finalnego (dokładniejsze przycięcie towaru gotowego) w konsekwencji 
powodują wzrost ilości wytwarzanego odpadu o kodzie 07 02 13.  

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismem z 26.06.2018 r. 
Prowadzący instalację przedłożył 09.07.2018 r. dodatkowe wyjaśnienia  dotyczące hierarchii 
postępowania z odpadami, magazynowania odpadów i sposobu organizowania ich odbioru przez 
uprawnione podmioty. 

Jak wynika z przedstawionego wniosku i uzupełnienia 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. Nie nastąpi zmiana w dotychczasowym sposobie magazynowania 
odpadów i w związku z tym odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10* magazynowane będą 
w specjalistycznych pojemnikach, na szczelnej posadzce w zadaszonej, zamykanej wiacie 
lub w szczelnym zamykanym kontenerze, a odpady o kodzie 07 02 13 gromadzone będą 
w pojemnikach  usytuowanych na utwardzonym podłożu. 

 Starosta Poznański 18.06.2018 r. przekazał zapis wniosku w postaci elektronicznej, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ministrowi Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 W związku z tym, że wnioskowane zmiany nie mają charakteru istotnej zmiany w instalacji, 
Starosta Poznański nie przeprowadził postępowania z udziałem społeczeństwa, 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 ze zm.). 

Z przedstawionego wniosku wynika, że zmiany polegają wyłącznie na zwiększeniu ilości 

dwóch rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania, a prawidłowo prowadzona gospodarka 

odpadami i wprowadzone środki chroniące środowisko gruntowo-wodne zabezpieczą przed 

negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko i jego elementy. Zgodnie z deklaracją 

prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych w pozwoleniu zintegrowanym  

nie nastąpiły zmiany.  Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja zmieniająca 

pozwolenie zintegrowane określa wymagania, o których mowa w art. 184 i 211, mające związek 

z planowanymi zmianami. 

 
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

 

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 
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ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu 
do sądu administracyjnego. 

 
 

z up. STAROSTY 
Dominik Olejniczak 
Kierownik Referatu 

W Wydziale 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 

 
                                   
 
Opłatę skarbową w wysokości 273,00 zł (przy wymaganej 253 zł) uiszczono 11.06.2018 r., za zmianę pozwolenia 
zintegrowanego uiszczono na rachunek bankowy Miasta Poznań 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.  
 


