
  

Łańcut, 31.10.2014 r. 

 

 STAROSTA ŁAŃCUCKI 

    OŚ-I.6222.4.2014                                                                                                

 

D E C Y Z J A 
 

 

 Na podstawie art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r.  poz. 1232 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia                     

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267. j.t) po 

rozpatrzeniu wniosku VAN PUR S.A. , ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa w sprawie 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji do produkcji piwa w browarze w Rakszawie (dec. znak:                          

OŚ-I -7645/13/06 z dnia 29.09.2006r.), udzielonego dla  VAN PUR Sp. z o.o.,                           

ul. Krochmalna 3/1104;  00-860 Warszawa - Oddział w Rakszawie, 37-111 Rakszawa,  

o r z e k a m 

1. Przenoszę na VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa prawa i obowiązki 

wynikające z pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa           

w browarze w Rakszawie (dec. znak: OŚ-I-7645/13/06 z dnia 29.09.2006r.) udzielonego 

dla  VAN PUR Sp. z o.o., ul. Krochmalna 3/1104;  00-860 Warszawa - Oddział                     

w Rakszawie, 37-111 Rakszawa, 

2. Warunki zawarte w pozwoleniu zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji 

piwa w browarze w Rakszawie udzielonym decyzją znak: OŚ-I-7645/13/06, z dnia 

29.09.2006r. oraz czas jej obowiązywania pozostają bez zmian. 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 W dniu 21.10.2014 r. VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wystąpiła 

do Starosty Łańcuckiego z wnioskiem o przeniesienie na siebie praw i obowiązków 

wynikających z pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa w 

browarze w Rakszawie (dec. znak: OŚ-I-7645/13/06 z dnia 29.09.2006r.) udzielonego dla  

VAN PUR Sp. z o.o., ul. Krochmalna 3/1104;  00-860 Warszawa - Oddział w Rakszawie,          

37-111 Rakszawa. 

 Na podstawie art. 189  ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r.  poz. 1232 z póź. zm.) podmiot, który staje się 

prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające         

z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. 

  Zgodnie z zapisem art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późn. zm.) starosta jest organem władnym do wydawania decyzji w stosunku do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

          



  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w sentencji niniejszej decyzji VAN PUR S.A.,                           

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, przejmuje wszystkie prawa i obowiązki ciążące                           

w związku z eksploatacją instalacji, na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające                       

z decyzji Starosty Łańcuckiego znak: OŚ-I-7645/13/06, z dnia 29.09.2006r.    

 

P O U C Z E N I E 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Łańcuckiego w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. VAN PUR S.A.  - ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa  

Oddział w Rakszawie; 37-111  Rakszawa 334 

2. OŚ a/a 

 
 
 
 

Projekt decyzji przygotował Marian Machowski – naczelnik wydz. śr. i roln. tel. 017 225-69-64, e-mail:  marian.machowski@powiat-lancut.com.pl 
 

ul. Mickiewicza 2 
37-100 Łańcut 

e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl 
http:// www.powiat-lancut.com.pl 

Tel. + 48 0172257000 
0172256971 

Fax:       0172256970 
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