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Gdańsk, dnia 29 grudnia 2010r. 

 
Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gdańsk 
 
WŚ-III -7671/ 2 /2010/IW 

 
D E C Y Z J A 

 
           Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 181 
ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, 201 ust. 1, 203, 378 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001r. (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku  
z dnia 26 listopada 2010r., złożonego przez Spółdzielnię Mleczarską Polmlek – Maćkowy,  
z siedzibą w Gdańsku, ul. Bartnicza 1 oraz uzupełnień wniosku  złożonych w toku 
postępowania,  

o r z e k a m 
 

zmienić własną decyzję sygn. WŚ-I-7671/1/2006/2007 z dnia 17 lipca 2007r., 
zmienioną decyzją WŚ/I/7671/1/10/318504 z dnia 10 marca 2010 r., udzielającą 
pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do przetwórstwa mleka  
o zdolności przetwarzania 207 ton mleka na dobę, zlokalizowanej na terenie 
Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy przy ul. Bartniczej 1, 80-180 Gdańsk,  
w następujący sposób: 
 
1. Dział II.3.2.1. Ścieki przemysłowe  

zapis: „Prezydent Miasta Gdańska decyzją znak WŚ-III-62102/4/06/IW z dnia 
27.11.2006 r., zezwolił na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych Miasta Gdańska w ilości  

Q śr d    =  2 172 m3/d i Q max  d =  2 390 m3/d, zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego o stężeniach zanieczyszczeń nie większych niż: 
Azot amonowy         200 mg NNH4/dm3 
Azot azotynowy          10 mg NNO2/dm3 
Fosfor ogólny             10 mg P/dm3 

Węglowodory ropopochodne       15 mg/dm3 
 

przyjmuje treść: 
„Ścieki przemysłowe odprowadzane z zakładu przy ul. Bartniczej 1 do urządzeń 
kanalizacyjnych Miasta Gdańska odprowadzane są w ilości: 

Q śr d    =  2 172 m3/d  
Q max  d =  2 390 m3/d 

i zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego o stężeniach 
zanieczyszczeń nie większych niż: 

Azot amonowy         200 mg NNH4/dm3 
Azot azotynowy          10 mg NNO2/dm3 
Fosfor ogólny             10 mg P/dm3 

 
2. Dział III. Roczne zużycie surowców, paliw i energii, wydajność instalacji  

pod zapisem : „ZUŻYCIE SUROWCÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH (za wyjątkiem 
paliw)” usuwa się tabelę wraz z jej zawartością. 
 

W miejsce tabeli wprowadza się  zapis: 
Środki myjące: 

— zasadowe na bazie wodorotlenku sodu     400 Mg/rok 

— kwasowe na bazie kwasu azotowego    250 Mg/rok 
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Środki dezynfekujące: 

— kwasowe na bazie kwasu nadoctowego i wodorotlenku sodu    20 Mg/rok 
 

Środek neutralizujący ścieki: 

—  kwas siarkowy       150 Mg/rok 
 

Środek myjąco - dezynfekujący: 

— podchloryn sodu            8 Mg/rok 
 

3.  
4. Pozostałą treść decyzji sygn. WŚ-I-7671/1/2006/2007 z dnia 17.07.2007r. zmienionej 

decyzją WŚ/I/7671/1/10/318504 z dnia 10.03.2010 r., pozostawia się bez zmian. 
 

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

 
 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał dnia 14.09.20101 r. zarządzenie 
pokontrolne nr WI/6715-160/10/ib/5861 nakazujące Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy  
zgłoszenie Prezydentowi Miasta Gdańska zmiany sposobu funkcjonowania instalacji objętej 
pozwoleniem zintegrowanym nr WŚ-I-7671/1/2006/2007 z dnia 17 lipca 2007r., zmienionym decyzją 
WŚ/I/7671/1/10/318504 z dnia 10.03.2010 r., w zakresie ilości wykorzystywanych substancji  
i preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji, z uwagi na możliwość zmiany stanu i składu 
ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 
Spółdzielnia Mleczarska Polmlek–Maćkowy pismem z dnia 30.09.2010 r. zgłosiła Prezydentowi Miasta 
Gdańska zmianę w sposobie funkcjonowania instalacji polegającej na zwiększeniu produkcji 
wyrobów mleczarskich wysokoprzetworzonych, powodującej znaczne zwiększenie - w stosunku do 
ilości zawartych w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym, zużycia preparatów myjących  
i dezynfekujących. I tak, w stosunku do ilości uwzględnionej w pkt.III pozwolenia zintegrowanego, 
zwiększono zużycie: 

— kwasu azotowego o ok. 50%, 

— roztworu sody kaustycznej o ok. 360 %, 

— środków odkażających na bazie kwasu nadoctowego, octowego i nadtlenku wodoru  o ok. 500%.  
W piśmie poinformowano, że nie ma to wpływu na stan środowiska i skład ścieków odprowadzanych 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dowodem na to są dołączone do pisma raporty z wykonanych  
w latach 2009 -2010 badań jakości ścieków odprowadzanych z terenu Spółdzielni Mleczarskiej przy 
ul. Bartniczej 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wskazują na niewystępowanie przekroczeń 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu zintegrowanym. 
Tutejszy organ, po przeanalizowaniu przesłanych informacji ,wydając postanowienie WŚ/III/7671/2-
1/2010/IW z dnia 25 października 2010r. uznał, że zmiana w sposobie funkcjonowania instalacji 
objętej pozwoleniem zintegrowanym nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 
ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, wymaga jednak zmiany zapisów w rozdziale III wydanego 
pozwolenia i postanowił zobowiązać prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę 
pozwolenia, w trybie art. 155 k.p.a. 
 Spółdzielnia Mleczarska Polmlek–Maćkowy wystąpiła pismem z dnia 27.10.2010 r. (wpływ do 
urzędu 02.11.2010 r.) z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany  
i uogólnienia zapisów dotyczących zużycia związków chemicznych zawartych w środkach myjących, 
dezynfekujących, odkażających ścieki na terenie zakładu z uwagi na zwiększenie zużycia oraz 
zmienność producentów i nazw rynkowych tych środków.  
Ponadto, dnia 29.12.2010 r. w uzupełnieniu wniosku, Spółdzielnia wystąpiła o: 

a) wykreślenie (ze strony nr 8 pozwolenia zintegrowanego), zapisu dotyczącego decyzji 
Prezydenta Miasta Gdańska znak WŚ-III-62102/4/06/IW z dnia 27.11.2006 r., zezwalającej na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Miasta Gdańska. Powodem 
tego wystąpienia jest fakt, iż art. 181 oraz art. 182 ustawy prawo ochrony środowiska nie 
zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie substancji 
szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego 
podmiotu, w przypadku posiadania pozwolenia zintegrowanego. 

 Czas obowiązywania decyzji na wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych w ściekach  
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu wynosi maksymalnie 4 lata. Po  
tym terminie zakład musi uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne. 

b) wykreślenie (ze strony nr 9 pozwolenia zintegrowanego) dopuszczalnego wskaźnika 
zanieczyszczeń węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej ściekach przemysłowych, z uwagi na likwidację w 2008 roku źródeł tych 
zanieczyszczeń tzn.: warsztatów samochodowych i myjni samochodowej. Obiekty te zostały 
przebudowane na magazyny.  

 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
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 Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Gdańska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 K.p.a. 

  
 Informacja o złożeniu wniosku oraz o wydaniu niniejszej decyzji została zamieszczona  
w publicznie dostępnym wykazie danych, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23k ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 
 Ze względu na fakt, że zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest związana z dokonaniem 
istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem, uiszczenie opłaty  rejestracyjnej nie jest 
wymagane – art. 210 ust. 3a ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
 Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 17.11.2010r. dokonano zapłaty opłaty skarbowej  
w wysokości 1005,50 zł, na nr rachunku bankowego 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902,  
na podstawie art. 6, art. 8.1 – zał. do ustawy część III ust. 40 pkt 1 i ust. 46 pkt 1 ustawy z dnia  
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). 

 
 

podpisano  
Prezydent Miasta Gdańska  
z up.  
Maciej Lorek 
Dyrektor Wydziału Środowiska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
- Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – Maćkowy 
 ul. Bartnicza 1; 80-180 Gdańsk 
- Minister Środowiska 
 ul. Wawelska 5254; 00-922 Warszawa 
- a/a 

Do wiadomości: 
- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 Trakt św. Wojciecha 293; 80-001 Gdańsk 
-  Marszałek Województwa Pomorskiego 
 ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk 
-  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 ul. Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk 


