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STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

    ul. Wyspiańskiego 10 

      32-602 Oświęcim 

WOŚ.6222.1.2021      Oświęcim, dnia 13 sierpnia 2021 r. 

DECYZJA 
Działając na podstawie art. 104, art. 107, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 180, art. 181 ust.1 pkt 1,art. 183 ust. 1,  

art. 188 ust. 2, 2b, 3, 5, art. 192, art. 201, art. 202, art. 204 ust. 1, art. 209 ust. 1, art. 211 ust. 1, 6, 8,  

art. 224 ust. 2, 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.),  

po rozpatrzeniu 

wniosku ALUPOL PACKAGING KĘTY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty (KRS: 0000331243,  

NIP: 5492373493, REGON: 120950881) o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji 

opakowań, 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

 orzeka  

I. zmienić na wniosek strony swoją decyzję z dnia 28 czerwca 2017 r., znak: WOŚ.6222.1.2017, zmienioną 

decyzjami z dnia 24 września 2018 r., znak: WOŚ.6222.2.2018 oraz z dnia 15 marca 2021 r., znak: 

WOŚ.6222.3.2020 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji opakowań,  

w następujący sposób: 

1. pkt III.2 decyzji ppkt a otrzymuje nową treść: 

„a) Instalacja do produkcji opakowań. 

Surowce i materiały wykorzystywane w instalacji: 

Lp. Surowiec/materiał Zużycie [Mg/rok] 

1. Papiery 7 500 

2. Folie Al. 3 500 

3. Folie PE 4 800 

4. Folie tworzywowe (PET, OPP, PVC itp.) 3 200 

5. Laminaty 1 450 

6. Kleje bezrozpuszczalnikowe 170 

7. Kleje rozpuszczalnikowe 350 

8. Kleje wodne (dyspersyjne) 55 

9. Rozpuszczalniki 1 945 

10. Farby, lakiery rozpuszczalnikowe 1 362 

11. Granulaty PE itp. 3 250 

12. Mikrowoski i parafiny 350 

13. Cold seal’e 40 

14. Lakiery wodne 35 
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Podstawowe produkty. 

Lp. Produkt Miejsce magazynowania Produkcja [tys.m2/rok] 

1. Laminaty z udziałem folii Al, papieru i 

tworzyw 

Magazyn Wyrobów Gotowych 485 000 

 

II. Pozostałe ustalenia w/w decyzji pozostają bez zmian. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 22 lipca 2021 r. ALUPOL PACKAGING KĘTY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty,  

KRS: 0000331243, NIP: 5492373493, REGON: 120950881, wystąpił z wnioskiem z dnia 19 lipca 2021 r.,  

znak: 10/APK/2021 o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji opakowań – decyzja 

Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., znak: WOŚ.6222.1.2017, zmieniona decyzjami z dnia  

24 września 2018 r., znak: WOŚ.6222.2.2018 oraz z dnia 15 marca 2021 r., znak: WOŚ.6222.3.2020. 

Pozwolenie zintegrowane zostało udzielone na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki 

substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników ponad 150 kg na godzinę  

lub ponad 200 ton rocznie, którą stanowiła instalacja do produkcji opakowań oraz instalacja pomocnicza  

do produkcji folii aluminiowej. Podmiot posiadał wcześniej pozwolenie zintegrowane wydane przez 

Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 4 lutego 2011 r., znak: SW.II.Sch.7673/1-5/10/11 z późn.  

zm. dla w/w instalacji. Starosta Oświęcimski decyzją z dnia 28.06.2017 r., znak: WOŚ.6222.1.2017 wygasił 

pozwolenie zintegrowane udzielone przez Marszałka i udzielił spółce pozwolenia zintegrowanego  

dla przedmiotowych instalacji. Instalacja do produkcji folii aluminiowej nie podjęła produkcji od jej 

zaprzestania, czyli od 1 stycznia 2015 r. W związku z powyższym w myśl art. 193 ust. 1 pkt 5) ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie zintegrowane wygasa, jeżeli prowadzący 

instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata. W związku z powyższym w dniu  

15 marca 2021 r. decyzją znak: WOŚ.6222.3.2021 Starosta Oświęcimski stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 

28 czerwca 2018 r., znak: WOŚ.6222.666.1.2017, zmienionej decyzją z dnia 24 września 2018 r., znak: 

WOŚ.6222.2.2018, w zakresie instalacji nie wymagającej pozwolenia zintegrowanego do produkcji folii 

aluminiowej. 

Zgodnie z pkt 6 ppkt 9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości, instalacja do produkcji opakowań zakwalifikowana została  

do instalacji powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem 

rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton 

rocznie. Na podstawie przepisu zawartego w art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacja  

ta wymaga pozwolenia zintegrowanego. 

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowana jest do instalacji mogącej potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko jako instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub 

produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych z wyłączeniem zmian tych instalacji 

polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku 

rozpuszczalników, dla której w analizowanym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia  

jest Starosta Oświęcimski. 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wersja elektroniczna wniosku została przesłana 

Ministrowi Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2021 r., znak: WOŚ.6222.1.2021. 
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Spółka pismem z dnia 19 lipca 2021 r. (data wpływu: 22.07.2021 r.) znak: 10/APK/2021 zwróciła się  

do organu o zmianę w/w pozwolenia w zakresie pkt III.2 ppkt a w/w decyzji. W przedmiotowym piśmie 

spółka wyjaśniła, iż ze względu na błędy w komunikacji pomiędzy Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. a firmą 

opracowującą dokumentację wnioskową do zmiany pozwolenia zintegrowanego, będącej załącznikiem  

do wniosku złożonego w tut. organie w dniu 20 maja 2020 r., znak: 19/APK/2020 umieszczona została 

nieprawidłowa tabela pn.: „Bilans surowców i mediów”. W związku z powyższym, w celu usunięcia błędów  

i umożliwienia prowadzenia prawidłowej gospodarki surowcami  spółka złożyła przedmiotowy wniosek.  

Ponadto w w/w piśmie spółka oświadczyła, iż wnioskowane docelowe ilości planowanego zużycia surowców 

były przedmiotem analizy i zostały uwzględnione w analizach dotyczących wielkości oddziaływania zakładu 

na środowisko i zawarte we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 18 maja2020 r., znak: 

19/APK/2020, na podstawie której wydano decyzję z dnia 15 marca 2021 r., znak: WOŚ.6222.3.2020.  

W przedmiotowym piśmie spółka ponadto oświadczyła, iż zmiana nie polega na zmianie sposobu 

funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która mogłaby mieć wpływ na środowisko, nie wpłynie  

na gospodarkę odpadami oraz nie będzie naruszać zapisów operatu przeciwpożarowego wykonanego 

zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach oraz wydanego do niego 

Postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z dnia  

30 grudnia 2020 r., znak: PZ.5513.75.4.2020. Nie nastąpią także żadne zmiany w wielkości emisji zakładu  

i innych oddziaływań spółki na środowisko. 

Należy uznać że wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji,  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska a zatem nie wymagają  

uiszczenia opłaty rejestracyjnej za zmianę pozwolenia zintegrowanego, ani zapewnienia udziału 

społeczeństwa w postępowaniu. 

W trakcie postępowania ustalono, że istnieją przesłanki do zastosowania art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przedmiotowym postępowaniu. Zmiana pozwolenia 

zintegrowanego – decyzji z dnia 28 czerwca 2017 r., znak: WOŚ.6222.1.2017, zmienionej decyzjami z dnia  

24 września 2018 r., znak: WOŚ.6222.2.2018 oraz z dnia 15 marca 2021 r., znak: WOŚ.6222.3.2020 następuje 

na wniosek strony, nie sprzeciwiają się temu inne przepisy prawa oraz przemawia za tym słuszny interes 

strony. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

Za zmianę niniejszego pozwolenia zintegrowanego Alupol Packaging Kęty sp. z o.o., ul. Kościuszki 111,  

32-650 Kęty  wniósł opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

 
           Z up. Starosty  

     Agnieszka Adamczyk 

                Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska 
      /podpisano elektronicznie/ 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie wniesione do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem 

Starosty Oświęcimskiego, ul. Wyspiańskiego 10 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Strony maja możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia 

niniejszej decyzji. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia.  
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Z dniem doręczenia Staroście Oświęcimskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

W przypadku złożenia przez wszystkie strony oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do odwołania  

od decyzji, niniejsza decyzja podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

Zgodnie z art. 136 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego organ 

informuje, że w treści odwołania Strona ma prawo zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ 

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

Za wydanie niniejszej zmiany pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), pobrano opłatę skarbową  

w wysokości 1005,50 zł, przelew bankowy na konto Urzędu Miasta Oświęcim. 

Otrzymują: 

1. Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty; 

2. a/a. - J.S. 

Do wiadomości – doręczenie zgodnie z art. 392 ustawy Kpa: 

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków; 

3. Burmistrz Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kety; 

4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


