Ostróda, dnia 17 września 2020 r.
RLŚ. 6222.14.2020

DECYZJA
Na podstawie art. 189 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Animex Foods Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
reprezentowanej przez Pana Jacka Dziełaka Prezesa Zarządu i Pana Zbigniewa Rodaka
Prokurenta w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych
surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów
gotowych na dobę, w części dotyczącej oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację
orzekam
zmienić ostateczną decyzję własną znak: RLŚ. 6222.5.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
zmienioną decyzjami: znak: RLŚ. 6222.4.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: RLŚ.
6222.6.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz znak: RLŚ 6222.17.2019 z dnia 18 listopada 2019 r.,
udzielającą Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Oddział w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad
75 ton wyrobów gotowych na dobę, w części dotyczącej oznaczenia podmiotu prowadzącego
instalację, tj.
z: Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Oddział
w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda
na: Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa.
Uzasadnienie
Starosta Ostródzki decyzją znak: RLŚ. 6222.5.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. z późn.
zm. udzielił Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Oddział w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad
75 ton wyrobów gotowych na dobę. Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której
funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do
badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
Organem właściwym do jego wydania jest na podstawie art. 378 ust. 1 Poś starosta.
Instalacja należąca do Spółki, zlokalizowana na terenie Zakładu produkcyjnego w Morlinach,
należy do wymienionych w punkcie 6 podpunkt 5a załącznika do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości (Dz. U. z 2014r., poz.1169).
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W dniu 24.08.2020 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Animex Foods Sp. z o.o.,
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa reprezentowanej przez Pana Jacka Dziełaka Prezesa
Zarządu i Pana Zbigniewa Rodaka Prokurenta w sprawie zmiany ww. pozwolenia w części
dotyczącej oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację.
Do wniosku dołączono odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.08.2020 r.
numer KRS 0000471961 o przejęciu innej spółki. Z dokumentu wynika, że połączenie
podmiotów następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Stosownie do zapisów art. 189 ust. 1 Poś podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub
jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej
instalacji lub jej oznaczonej części. Na podmiocie tym ciąży obowiązek wynikający z art. 189
ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, tj. niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o zmianę pozwoleń
w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty
Ostródzkiego. Z dniem doręczenia do tut. Organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

z up. STAROSTY
Jan Kacprzyk
Wicestarosta

Otrzymują:
1. Animex Foods Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
koresp. Animex Foods Sp. z o.o. O/Morliny, Morliny 15, 14-100 Ostróda
2. RZGW PGW Wody Polskie
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. a/a
Do wiadomości:
1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
Uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł, słownie: dziesięć złotych przelewem na
konto UM Ostróda
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Treść klauzuli informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie w zakresie Ochrony Danych Osobowych
dostępna jest pod adresem: http://bip.powiat.ostroda.pl/10035/Ochrona_danych_osobowych/
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