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Łańcut, 5 lipca 2011r. 
 
 
 

STAROSTA ŁAŃCUCKI 

  OŚ – I .6224.3.11    

 

D  E  C  Y  Z  J A   

 
Działając na podstawie: 

 art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
/t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zmianami/; 

 art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska                 
/t.j. z 2008r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./; w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/; 

 pkt. 6 ppkt. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 
2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości /Dz. U. Nr 122, poz. 1055 z późn. zm./; 

 
 po rozpatrzeniu wniosku /znak: L.dz. 9769 z dnia 20.06.2011 r./ o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji VAN PUR S.A. - ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa 
– Zakład w Rakszawie;  37-111 Rakszawa 334, znak:  OŚ – I – 7645 / 13 / 06;  z dnia 
29.09.2006 r. na prowadzenie  instalacji do produkcji piwa zlokalizowanej na terenie Zakładu 
w Rakszawie,  

 
o r z e k a m 

 
I. Zmieniam za zgodą stron własną decyzję znak: OŚ–I–7645/13/06;  z dnia 2006-09-29 
udzielającą przedsiębiorstwu VAN PUR S.A. - ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 
Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa, w VAN 
PUR S.A., - Zakład w Rakszawie;  37-111 Rakszawa 334 /zmienioną decyzją znak:        
OŚ – I – 7645 / 04 / 08; z dnia 26.05.2008 r./ oraz decyzją  znak: OŚ – I – 7645 / 11 / 10,        
z dnia 26.08.2010 r. w następujący sposób: 

 
I.1. Punkt V.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„V.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami 
V.1.1 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów  

 

ODPADY  NIEBEZPIECZNE 
 

KOD   Rodzaj 

Sumaryczna 
roczna masa 

odpadów  
przewidziana do 

wytworzenia [Mg] 

1 2   7 

13 02 05*   
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych / oleje 
przepracowane 

do 3,400 

13 02 08*   
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe / oleje 
przepracowane 

do 3,400 
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13 03 01*   
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki 
ciepła zawierające PCB / oleje przepracowane 
zawierające PCB 

do 1,400 

14 06 03*   Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników do 0,300 

15  01 10*  

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

do 2,000 

15 02 02*   

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

do 0,600 

16 01 07*   
 
Filtry olejowe / zużyte filtry olejowe 
  

do 0,300 

16 01 21*  
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 
07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14  

do 0,300 

16 02 11*   
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC / 
lodówki, schładzarki, itp. 

do 3,400 

16 02 13*   
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 / zużyte 
świetlówki, lampy rtęciowe, monitory 

do 1,000 

16 02 09*   
Transformatory i kondensatory zawierające PCB / 
transformatory i kondensatory zawierające PCB 

do 1,500 

16 05 06*   

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 
tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 
analitycznych) 

do 0,100 

16 05 07*   
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające 
substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 
odczynniki chemiczne) 

do 0,100 

16 05 09*   
Zużyte organiczne chemikalia inne niż wymienione w 16 
05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 

do 6,000 

16 06 01*   
Baterie i akumulatory ołowiowe / baterie i akumulatory 
ołowiowe 

do 0,700 

16 06 02*   
Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe / baterie i 
akumulatory niklowo - kadmowe 

do 0,500 

 
ODPADY  INNE  NIŻ  NIEBEZPIECZNE 

 

KOD                                                                                                                     Rodzaj 

Sumaryczna 
roczna masa 

odpadów  
przewidziana do 

wytworzenia [Mg] 

1 2   7 

02 01 01  
Osady z mycia i czyszczenia / osady z mycia i 
czyszczenia 

do 480,00 

02 03  80  
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 
roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) / odpady z 
przygotowania surowców 

do 1 600,00 

02 07 01  
Odpady z mycia czyszczenia i mechanicznego 
rozdrabniania surowców / odpady z przygotowania 
surowców 

do 1 600,00 



Decyzja Starosty Łańcuckiego znak: OŚ-I.6224.3.2011 Strona 3 z 7 
 

         

 

02 07 04  
Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i 
przetworzenia 

do 5 000,00 

02 07 80   
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary / 
młóto 

do 35 000,00 

02 07 80   
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary / 
drożdże odpadowe 

do 5 000,00 

02 07 99   
Inne nie wymienione odpady / zużyta ziemia 
okrzemkowa  

do 3 250,00 

07  01 99  Inne niewymienione odpady / glikol polipropylenowy do 
 

6,00 
 

15 01 01   Opakowania z papieru i tektury / makulatury  do 230,00 

15 01 02   
Opakowania z tworzyw sztucznych / opakowania z 
tworzyw sztucznych 

do 500,00 

15 01 03   Opakowania z drewna / palety drewniane  do 600,00 

15 01 04   Opakowania z metali / puszka aluminiowa, stalowa, KEG do 50,00 

15 01 05   
Opakowania wielomateriałowe / opakowania 
wielomateriałowe 

do 25,00 

15 01 07   Opakowania ze szkła / stłuczka szklana  do 500,00 

16 01 03   Zużyte opony / zużyte opony  do 3,00 

16 01 99   Inne nie wymienione odpady / odpady gumowe do 3,00 

16 02 14   
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 / zużyte komputery lub elementy urządzeń 

do 2,00 

16 02 16   
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 / tonery, cartridge 

do 1,00 

16 06 04   Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) do 0,02 

16 06 05  Inne baterie i akumulatory do 0,10 

17 01 07   

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementy 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 / gruz z 
rozbiórki i remontów 

do 40 000,00 

17 02 01   Drewno / deski i inne odpady drzewne  do 300,00 

17 02 03   
Tworzywa sztuczne / elementy stolarki, reklam i 
urządzeń z tworzyw sztucznych 

do 10,00 

17 04 01   Miedź, brąz, mosiądz / złom metali kolorowych  do 5,00 

17 04 02   Aluminium / złom aluminium  do 5,00 

17 04 05   Żelazo i stal / złom stalowy   do 200,00 
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17 04 07   Mieszaniny metali / odpady z obróbki metali  do 1,00 

17 04 11   
Kable inne niż wymienione w 17 04 10 / odpady kabli 
elektrycznych 

do 1,50 

17 05 04   
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione                     
w 17 05 03 / ziemia z wykopów 

do 30 000,00 

19 09 04   Zużyty węgiel aktywny / zużyty węgiel aktywny  do 0,50 

19 09 05   
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne / zużyte 
żywice jonowymienne  

do 2,00 

19 12 01   Papier i tektura / kartony filtracyjne  do 7,00 

 
V.1.2. Zasady postępowania z odpadami 

– Powstające odpady, w szczególności odpady niebezpieczne są ewidencjonowane,  

a każdorazowe przekazywanie ich do unieszkodliwiania lub odzysku odpowiednio 

udokumentowane. 

– Miejsca przechowywania odpadów są oznakowane i zabezpieczone przed 

ingerencją osób trzecich. 

– Prowadzona jest jakościowa i ilościowa ewidencja odpadów wg wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji. 

– Powierzchnie komunikacji przy obiektach do przechowywania odpadów 

niebezpiecznych oraz place przeładunkowe i drogi wewnętrzne w miejscu 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych są utwardzone, uszczelnione przed 

przeciekaniem wód opadowych do gruntu i wyposażone w instalację kanalizacyjną 

z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych oraz ścieków z okresowego 

zmywania powierzchni. 

– Wytwarzanie innych odpadów niż zawarte w niniejszej decyzji, wymagało będzie 

uzyskania odrębnego zezwolenia. 

– Odpady niebezpieczne transportowane są w celu unieszkodliwiania lub odzysku 

pojazdami uprawnionego odbiorcy, z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych oraz w sposób bezpieczny dla 

środowiska. 

– Odbiorcami odpadów będą podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy                   

o działalności gospodarczej. 

– Odbiorcy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne posiadać 

będą aktualne zezwolenia na odbiór i  transport  odpadów  w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

– Gospodarowanie odpadami odbywało się będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie. 

– Gospodarowanie odpadami odbywało się będzie zgodnie z opracowaną instrukcją. 
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V.1.3. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne  

– Przepracowane oleje gromadzone są w stalowych szczelnych pojemnikach                

w wydzielonej części magazynu odpadów. 

– Zużyte filtry olejowe są gromadzone w pojemniku w wydzielonym miejscu 

magazynu odpadów. 

– Zużyte urządzenia zawierające freony będą gromadzone w wydzielonym miejscu 

w magazynie wyposażenia gastronomicznego. 

– Zużyte świetlówki gromadzone są w wydzielonej części magazynu odpadów w 

tekturowych kartonach zabezpieczających przed uszkodzeniem, natomiast 

uszkodzone monitory ekranowe w magazynie działu Informatycznego. 

– Odpady urządzeń z PCB nie będą magazynowane na terenie zakładu, lecz 

sukcesywnie wycofywane i przekazywane bezpośrednio do utylizacji 

wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

– Zużyte akumulatory i baterie gromadzone są w wydzielonej części magazynu 

odpadów. 

– Przeterminowane chemikalia (odczynniki chemiczne) gromadzone 

są w pomieszczeniu laboratorium oraz w magazynie środków chemicznych. 

– Pojemniki po substancjach niebezpiecznych gromadzone będą w wyznaczonej części 

magazynu odpadów. 

– Osady z mycia i czyszczenia przechowywane są w zbiornikach osadowych. 

– Odpady z przygotowania surowców zbożowych przechowywane są w formie sypkiej 

w silosie magazynowym. 

– Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetworzenia będą magazynowane w 

wyznaczonej części magazynu wyrobów gotowych.  

– Młóto gromadzone jest w stalowym silosie o pojemności 110 m3, zlokalizowanym 

w północnej części zakładu przy budynku magazynu technicznego. 

– Drożdże odpadowe z fermentorów i wirówek są transportowane rurociągami do  

zbiorników magazynowych - dwóch o pojemności  15 m3 zainstalowanych na 

parterze budynku produkcyjnego.  

– Ziemia okrzemkowa z filtracji piwa odbierana (pojazdem asenizacyjnym), po 

zakończeniu procesu filtracji. Na pierwszym piętrze budynku produkcyjnego 

zainstalowano zbiorniki magazynowe wykorzystywane do przetrzymania porcji ziemi 

okrzemkowej do czasu przyjazdu odbiorcy. 

– Odpadowy toner drukarski gromadzony jest w pomieszczeniu działu Magazynu 

Technicznego. 

– Zużyte opony przechowywane są w magazynie odpadów i w magazynie działu 

logistyki, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym odbiorcom. 

– Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i szkła gromadzone są w 

stalowych specjalnie oznaczonych kontenerach rozstawionych na terenie 

zakładu.  

– Opakowania z drewna gromadzone są na placu manewrowym. 

– Opakowania z metali i wielomateriałowe gromadzone są w workach z tworzywa 

sztucznego w oznakowanym miejscu lub oznaczonych kontenerach.  
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– Wyeksploatowane zestawy komputerowe i ich elementy oraz zespoły sterujące 

urządzeń gromadzone są w magazynie działu informatycznego oraz w wydzielonej 

części magazynu technicznego. 

– Baterie gromadzone są w specjalnie oznaczonych pojemnikach wystawionych 

w budynkach browaru, magazynu i zarządu.  

– Zmieszane odpady z gruzu magazynowane są na terenie zakładu w specjalnie 

oznaczonym miejscu. 

– Odpady drzewne składowane są w południowo-zachodniej części zakładu. 

– Złom metali kolorowych i złom aluminium składowany jest w magazynie 

odpadów. 

– Złom stalowy oraz odpady z obróbki metali gromadzone są w boksie 

w południowo-zachodniej części zakładu. 

– Odpady kabli elektrycznych są gromadzone i magazynowane                         

w wydzielonej części magazynu odpadów. 

– Gleba i ziemia, w tym kamienie są gromadzone na terenie zakładu w  specjalnie 

oznaczonym miejscu. 

– Zużyte żywice jonowymienne magazynowane będą w wydzielonym miejscu 

w pomieszczeniu kotłowni. 

– Kartony filtracyjne są selektywnie gromadzone w pomieszczeniu filtracji.” 

  

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Łańcuckiego znak: OŚ-I-7645/13/06 z dnia        

29-09-2006r. pozostają bez zmian. 

 

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

 

W dniu 22.06.2011r. do Starosty Łańcuckiego wpłynęło pismo VAN PUR S.A. -               

ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa I Oddział w Rakszawie (37-111 Rakszawa 

334) wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do 

produkcji piwa w Zakładzie w Rakszawie. 

Wniosek o zmianę pozwolenia dotyczy uzupełnienia decyzji znak: OŚ-I-7645/13/06 

z dnia 29 września 2006 roku z późniejszymi zmianami w punkcie V.1 (Rodzaje i ilości 

wytwarzanych odpadów oraz sposób postępowania z nimi) o dodatkowe pozycje.  

W ostatnim okresie czasu, nie nastąpiły żadne istotne zmiany w technologii produkcji. 

Niniejszy wniosek zatem nie zawiera informacji, o których mowa w Art. 184 Prawa Ochrony 

Środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 roku z późn. zm.), gdyż informacje te zostały 

przedstawione we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego z dnia 14 lipca 2006 roku i 

wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 21 stycznia 2008 roku. 

Zamieszczona w punkcie V.1.1 tabela przedstawia wszystkie odpady przewidziane 

do wytworzenie w Zakładzie, łącznie z nowymi rodzajami odpadów zawartymi w złożonym w 

dniu 22.06.2011r. wniosku VAN PUR S.A.. 
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W niniejszej zmianie decyzji  wprowadzono nowe odpady o kodach: 
15 01 10*  - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne          
i toksyczne). 

02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych           
(z wyłączeniem 02 03 81) / odpady z przygotowania surowców. 

07 01 99 - Inne niewymienione odpady / glikol polipropylenowy. 
16 06 05 - Inne baterie i akumulatory. 

  
 Powyższa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest zmianą istotną                       
w rozumieniu zapisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” – w tym art. 215 ustawy. 
 Jest jedynie korektą pozwolenia, wynikającą z przeprowadzonego bilansu, który 
wykazał, że oprócz wymienionych w pozwoleniu zintegrowanym odpadów, występują pewne 
(niewielkie ilości) innych rodzajów odpadów. 
 Niniejsza zmiana pozwolenia  dotyczy to tylko i wyłącznie gospodarowania odpadami i 
nie wynika ze zmian w instalacji czy procesie produkcyjnym. 
 W tym stanie rzeczy uznano, że powyższa zmiana pozwolenia ma jedynie charakter 
porządkowy i nie zmieni wpływu na stan i jakość środowiska instalacji objętej pozwoleniem 
zintegrowanym.     
 Tym samym Starosta Łańcucki uznając słuszny interes strony, zmienił treść 
punktu V.1 decyzji znak: OŚ–I–7645/13/06;  z dnia 2006-09-29 /zmienioną decyzją znak: 
OŚ – I – 7645 / 04 / 08; z dnia 26.05.2008r./  oraz decyzją  znak: OŚ – I – 7645 / 11 / 10,        
z dnia 26.08.2010r. - dotyczącego gospodarowania odpadami,  zgodnie z przedłożonym 
wnioskiem.  
 
 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Łańcuckiego, w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. Przy wnoszeniu odwołania uiszcza się opłatę skarbową               
w wysokości 5 zł oraz po 0,50 zł za każdy załącznik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. VAN PUR S.A., ul. Kondratowicza 18/183, 03 – 285 Warszawa 
2. VAN PUR S.A., - Zakład w Rakszawie: 37-111 Rakszawa 334 
3. Wójt Gminy Rakszawa 
4. Minister Środowiska 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 
5. OŚ. a/a 
Do wiadomości: 
1. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 
przygotował Marian Machowski – główny sp. 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 17 225 70 00 
17 225 69 71 

Fax:       17 225 69 70 
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