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DEcYzJA

Działajqc na podstawie :

c art. l55 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego

(Dz.U.2017.1257 t. j. zpóżn. zm.),

o art. 188, art. 192,art.202w zvłiązku z art.378 ust, 1 ustawy z dniaż7 kvłietnia2O01 roku Prawo

ochrony środowiska (Dz.U ,2018.799 t. j. z późa. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp, z o. o. w Przemyślu

z dnia l8.06.2018 r. znak: Pcl422l24ll50tl 8/1 894 o zmianę decyzji z dnia28.04.ż0l5 t. znak: KOŚ-

IL6223.5.2015 z późn. nnialami udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacj i

Ciepłownia Zasanie zlokalizowanej na działkach w 843,844,84511 i 847 /3 w obrębie 203 Przemyśl

orzekam

I. Zmieniam za zgorJą stron decyzję Prerydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2015 r, znak:

KoŚ-IL6223.5.20l5 z późn. zmianami dla instalacji energetycznej - Ciepłownia Zasanie

przy ul. Emilii Plater 8 w Przemyślu prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo

EnergeĘki Cieplnej Sp. z o. o. w Przemyślu następująco:

Punkt 8.8. Ewidencja i monitoring odpadów otrzymuje brzmienie:

Ewidencje ilościową i jakościowa należy prowadzić zgodnie z rozpotządzeniem Ministra

Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Sprawozdawczośó roczną z ilości vrrytwarzanych odpadów na|eży prowadzić

z wykorzystaniem wzorów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu

informacj i oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zestawień

zbiorczych.
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Pozostałe ustalenia decyzji z dnia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2015 r. znak:

KoŚ-II.6223.5.2015 z późn. zmianami nie ulegają zmianie.

uzasadnienie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Przemyślu, wnioskiem z dnia

18.06.2018 r. (data wpływu 21.06.2018 r.) znak: Pcl4ż2l24/150l18/1894 zwróciło się do Prezydenta

Miasta Przemyśla o zmianę decyzji z dnia 28.04.2015 r, mak: KOŚ-I|.6223.5.2015 z późn.

zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Ciepłownia Zasanie

zlokalizowanej na działkach nr 843, 844,845/I i 847 /3 w obrębie 203 Przemyśl.

Przedmiotem wnioskujest urealnienie zakresu monitoringu żużla i popiołów lotnych.

Wniosek zostń zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zavłierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Po dokonaniu analizy Wzedłożonego wniosku uzneł:r., że wnioskowana zmiana pozwolenia nie jest

istotną zmianą zgodnie z art, 3 pkt 7 oraz art. 214 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Funkcjonująca instalacja została zakwalifikowana zgodnie z art. 4 pkt 1 zńącznika do

rczporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji

mogących powodowaó znaczle zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo

środowiska, jako całości do instalacji do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej

mocy nie mniej szej niż 50 MW.

Instalacja za}iczana jest zgodnie z § 3 ust. 1pkt4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie plzedsięwzięć mogących potencjalnie 7:I7acząco oddziały,"vaó na środowisko do

przedsięwzięć mogących poten cjalnie znacząco oddział}rvać na środowisko. Tl,rn samym zgodnie z

art. 183 w związkl z art. 378 ust, 1 Pra,wo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest sta"rosta.

Pismem z dnia 26.06.2018 r. znak: A0Ś.6223.16.2018, zawiadomiono o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla insta.lacji oraz o wymaczeniu

rozprawy administracyj nej,

Na rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w dniu 6,07.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Przemyślu, potwierdziło zasadność przedłożonego wniosku

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Analizując wnioskowane zmiany w instalacji ustalono, że zachowane będą standardy jakości

środowiska, a wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienią ustaleń doĘczących
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spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w art.

204 ust. 1 w związku z ań. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. I55 Kpa, przemawia słuszny

intgres strony.

Mając na uwadz e powyższe rJzasadnienie faktyczne i prawne, postanowiłem orzec jak w sentencji,

od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Przemyślu za

pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w tęrminie 14łu dni od daty otrzymania,
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otrzvmuie:

l. Mi€jskie Przedsiębio§two Energętyki cięplnęj sp. z o. o,

ul. Płowiecka 8

37-700 Przemyśl

2. ala

Do wirdomości:

l. Ministęr Środorłiska

ul, Wawe|ska 52154

02-92ż warszawa

2. Podkaryacki Wojewódzki Inspeltor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 2ó

35-10l Rzęszów
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