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           Poznań,  17.05.2019 r.  

Starosta Poznański 

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

WŚ.6222.14.2019.I     

D E C Y Z J A 

 

Na podstawie art. 192, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.  2018 r. poz. 799 ze zm.),  

po rozpatrzeniu wniosku podmiotu Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o., ul. Gdyńska 131,  
62-004 Czerwonak, NIP 7771022658, REGON 630382146, KRS 205251,        

Starosta 

I. Zmienia decyzję Starosty Poznańskiego z 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II.7645-02/05/06, której 
brzmienie zostało określone decyzjami z 13 stycznia 2010 r., znak WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., 
znak WŚ.6222.1.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak 
WŚ.6222.28.2015.XIV, 19 września 2016 r., znak WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak 
WŚ.6222.19.2017.XIV i 6 marca 2018 r., znak WŚ.6222.1.2018.XIV, będącej pozwoleniem 
zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu 
zlokalizowanego w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej 131, w granicach działek nr ew. 8/9, 
8/13 i 8/15, arkusz 20, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie, w określony poniżej sposób: 

1. W rozdziale I, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

3.1. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

Lp. 
Określenie emitora wraz ze 

źródłem emisji 

Symbol 

emitora 

Charakterystyka emitora 

Wyso-

kość 

emitora 

[m] 

Średnica 

wylotu 

emitora 

[m] 

Czas 

pracy 

źródeł 

[h/rok] 

Typ 

emitora 

Urządzenia 

oczyszcza-

jące 

Sprawność 

[%] 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

1. 

 

 

 

Maszyna 

do 

produkcji 

papieru 

MP2 

Odpowietrzenie 

układu 

rekuperacji 

technologicznej 

cylindra 

połyskowego 

E15 13,7 0,60 8700 otwarty - 

2. 
Wyciąg z grupy 

dosuszającej 
E14 14,6 0,60 8700 otwarty - 

3. 
Wentylacja nad 

końcem sita 
E46 15,0 1,25 8700 otwarty - 



str. 2 

 

papierniczego 

i części filcowej 

maszyny 

papierniczej 

4. 
Pomieszcze

-nia 

warsztato-

we 

Szlifierka E40 1,1 0,06 1200 boczny - 

5. 
Procesy 

spawalnicze 
E41 5,7 0,06 800 boczny - 

6. Myjka E44 4,0 0,15 520 boczny - 

 

3.2.  Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania  do powietrza 

1) dla poszczególnych źródeł nieobjętych standardami emisyjnymi: 

Lp. Symbol emitora z określeniem miejsca i źródła Rodzaj zanieczyszczeń 
Emisja maksymalna 

[kg/h] 

1 2 3 4 5 

1. 

Maszyna papiernicza 

MP2 

E15 

Odpowietrzenie 

układu rekuperacji 

technologicznej 

cylindra połyskowego 

Formaldehyd 0,00028 

Chlorowodór  0,0288 

Kwas octowy 0,279 

Węglowodory 

alifatyczne do C12  
0,022 

Dimetyloamina 

(Dwumetyloamina) 
0,0024 

2. 

E14 

Wyciąg z grupy 

dosuszającej 

Formaldehyd 0,00013 

Chlorowodór 0,0288 

Kwas octowy 0,279 

Węglowodory 

alifatyczne do C12  
0,022 

Dimetyloamina 

(Dwumetyloamina) 
0,00101 

3. 

E46 

Wentylacja nad 

końcem sita 

papierniczego i części 

filcowej maszyny 

papierniczej 

Formaldehyd 0,004 

Chlorowodór 0,0288 

Kwas octowy 0,279 

Węglowodory 

alifatyczne do C12 
0,022 
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Dimetyloamina 

(Dwumetyloamina) 
0,0336 

4. 

        Pomieszczenia             

         warsztatowe 

Szlifierka E40 Pył ogółem 0,0033 

5. 

 

  Procesy spawalnicze 

E41 

NO2 0,0011 

CO 0,00044 

Pył ogółem 0,0121 

Żelazo 0,0052 

Mangan 0,00077 

6. Myjka E44 

Węglowodory 

alifatyczne – do C12 
0,154 

Węglowodory 

aromatyczne 
0,154 

 

2)   dla całej instalacji: 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Emisja roczna [Mg/rok] 

1 2 3 

1. Pył ogółem 0,01364 

2. NO2 0,00088 

3. Tlenek węgla 0,000352 

4. Chlorowodór 0,752 

5. Formaldehyd 0,0384 

6. Mangan 0,000616 

7. Kwas octowy 7,28 

8. Węglowodory aromatyczne 0,0801 

9. Węglowodory alifatyczne - do C12 0,654 

10. Dimetyloamina (Dwumetyloamina) 0,322 

 

II. W rozdziale I, ustępie 3 punkcie 3.2 uchyla podpunkt 2 dotyczący kotła parowego typu LOOS  
typ ULS-12000 o mocy 7828 kW, objętego standardami emisyjnymi. 

III. Pozostałe warunki decyzji Starosty Poznańskiego z 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II-7645-02/05/06, 
zmienionej decyzjami z 13 stycznia 2010 r., znak WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., znak 
WŚ.6222.1.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak 
WŚ.6222.28.2015.XIV, 19 września 2016 r., znak WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak 
WŚ.6222.19.2017.XIV i 6 marca 2018 r., znak WŚ.6222.1.2018.XIV, pozostają bez zmian. 
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Uzasadnienie 

Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, NIP 7771022658, 
REGON 630382146, KRS 205251, wnioskiem z 20 marca 2019 r., który wpłynął do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu 26 marca 2019 r., wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Poznańskiego  
z 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II.7645-02/05/06, której brzmienie zostało określone decyzjami  
z 13 stycznia 2010 r., znak WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., znak WŚ.6222.1.2013.XIV,  
5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak WŚ.6222.28.2015.XIV,  
19 września 2016 r., znak WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak WŚ.6222.19.2017.XIV  
i 6 marca 2018 r., znak WŚ.6222.1.2018.XIV, będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie 
instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku przy 
ul. Gdyńskiej 131, w granicach działek nr ew. 8/9, 8/13 i 8/15, arkusz 20, obręb Czerwonak, gmina 
Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.  

Z wniosku z 20 marca 2019 r. wynika, że Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o. posiada tytuł 
prawny do instalacji do produkcji papieru higienicznego oraz urządzeń związanych z utrzymaniem 
ruchu zlokalizowanych na terenie zakładu w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 131. Z załączonych do 
wniosku odpisów z ksiąg wieczystych wynika, że Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o. jest właścicielem 
działek w obrębie których prowadzona jest instalacja do produkcji papieru higienicznego o zdolności 
produkcyjnej 60 ton na dobę, tj. 8/9, 8/13 i 8/15, obręb Czerwonak oraz działek sąsiednich  
o nr ew. 8/10, 8/12, 8/14,  obręb Czerwonak. Ww. instalacja została wymieniona w ust 6 pkt 1b  
załącznika 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) (instalacja do produkcji papieru lub tektury  
o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę), wydanego na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.   

Zgodnie art. 378 ust. 1, w związku z art. 192 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 dnia 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 dnia 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, 

3)    pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do 

przetwarzanie odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.   

Wnioskiem z 20 marca 2019 r., który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

26 marca 2019 r. Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o., wystąpiła o zmianę decyzji Starosty 

Poznańskiego z 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II.7645-02/05/06 ze zm. w zakresie uwzględnienia zmiany 

preparatów wykorzystywanych podczas produkcji papieru i wyłączenia z pozwolenia zintegrowanego 

kotłowni wykorzystywanej do produkcji pary technologicznej oraz zbiornika do magazynowania oleju 

opałowego. We wniosku spółka wyjaśniła, że kotłowania do produkcji pary technologicznej nie jest 

powiązana technologicznie tylko funkcjonalnie z maszyną do produkcji papieru oraz, że z uwagi na 
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łączną moc źródeł spalania wymaga zgłoszenia. Z wniosku wynika, że emitory E15, E14 i E46 będą 

źródłem emisji dimetyloaminy (aktualnie zidentyfikowanego zanieczyszczenia), kwasu octowego, 

chlorowodoru, formaldehydu oraz węglowodorów alifatycznych. Dla przedstawionych we wniosku 

parametrów emitorów i wielkości emisji przeprowadzono obliczenia rozkładu przestrzennego stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń, a ich wyniki przedstawiono w dokumentacji. Dla formaldehydu  

i chlorowodoru przeprowadzono zakres skrócony obliczeń, gdyż najwyższe ze stężeń maksymalnych 

tych substancji w powietrzu jest mniejsze od 10 % wartości odniesienia D1. W przypadku 

dimetyloaminy, kwasu octowego i węglowodorów alifatycznych  przeprowadzono pełen zakres 

obliczeń.  Wyniki obliczeń nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń,  

a w przypadku węglowodorów zachowana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1. 

Prowadzący instalację we wniosku oświadczył, że zmianie nie ulegnie dotychczasowa zdolność 

produkcyjna, określona w pozwoleniu na 60 ton na dobę. Wnioskowane zmiany nie zostały zaliczone 

do istotniej zmiany w instalacji.  

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.), 29 marca 2019 r. Starosta Poznański 

zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie, informację o złożeniu wniosku przez Fabrykę Papieru Czerwonak  

sp. z o.o. o zmianę pozwolenia zintegrowanego (numer karty informacyjnej: WKI-000242/19).   

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem  

z 1 kwietnia 2019 r., znak WŚ.6222.14.2019.I, przekazał zapis wniosku w postaci elektronicznej 

Ministrowi Środowiska.  

Pismem z 8 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Starosta Poznański wezwał 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku. Wezwanie dotyczyło 

przedstawienia, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r.  

poz. 646 ze zm.) oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa podpisanego przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o. Pismem  

z 11 kwietnia 2019 r. (data wpływu do Starostwa 15 kwietnia 2019 r.) spółka oświadczyła, że  

w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców zalicza się do średnich przedsiębiorców. Przedmiotowe 

uzupełnienie, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem 

z 18 kwietnia 2019 r., przekazał w formie dokumentu elektronicznego Ministrowi Środowiska.  

Starosta Poznański zawiadomił stronę postępowania pismem z 19 kwietnia 2019 r. o wszczęciu 

postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z 22 lutego 2007 r., znak  

WŚ.II.7645-02/05/06 ze zm., będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do 

produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku przy  

ul. Gdyńskiej 131. 

Pismem z 27 kwietnia 2019 r. Starosta Poznański zawiadomił stronę postępowania  

o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w toku postępowania 

dowodów i materiałów. W wyznaczonym ww. piśmie terminie strona nie wniosła uwag do 

postępowania.  

W pozwoleniu uaktualniono tabelę przedstawiającą miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do 

powietrza oraz określono aktualną wielkość emisji w kg/h dla poszczególnych źródeł nieobjętych 

standardami emisyjnymi i w Mg/rok dla całej instalacji. 
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Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja zmieniająca pozwolenie 

zintegrowane określa wymagania, o których mowa w art. 188 i 211, mające związek z planowanymi 

zmianami. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki 

dotrzymywania standardów jakości środowiska, a także wymagania wynikające z konkluzji dotyczących 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury. 

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 

   Dominik Olejniczak 

   Kierownik Referatu 

w Wydziale Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

Otrzymuje: 

1. Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o. 

ul. Gdyńska 131 

62-004 Czerwonak 

2. aa 

Do wiadomości: 

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

ul. Czarna Rola 4 

61-625 Poznań 

2. Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54,  

00-922 Warszawa 

3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

Sprawę prowadzi: 

Ewa Grabus 

inspektor 

tel. (61) 8410-509 

 
Opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł za zmianę pozwolenia zintegrowanego, wniesiono 22 listopada 2018 r. 

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.  


