
STAROSTA OLSZTYNSKI

Olsztyn, dnia 6 wrzeSnia 2019 r.

Or-11.152.4.2019

Stowarzys zenie Ekolo giczne

Warto Byd

ul. Boguslawskiego 2c

1f-300 Biskupiec

W odpowiedzi na Paristwa wystqpienie z dnia 17 lipca 2079 r., z wnioskiem o zlecenie

i sfinansowanie przez Powiat Olsztyriski wykonania stalego monitoringu jakoSci powietrza

wok6l fabryki EGGER w Biskupcu, uprzejmie informujE, 2e pismo Paflstwa, jako zawieraj4ce

2qdanie podjEcia okreSlonego dzialania w imig dobra mieszkaric6w Biskupca, spelnia wymogi

okreSlone w art.2 ust. 3 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 22018 r.,poz.

870) i w zwiqzkuzpowylszym zostalo uznane za petycjq. Pismo zostalo rozpatrzone w trybie

i terminach okreSlonych w wy2ej wymienionej ustawie.

Odpowiadajqc na Paristwa 2qdanie informujE, 2e wydajqc pozwolenie zintegrowane na

prowadzenie instalacji do produkcji ply wi6rowych w Biskupc\ przez Egger Biskupiec Sp.

zo. o. Starosta Olsztyriski, jako organ ochrony Srodowiska, okreSlil wiele warunk6w

prowadzenia dzialalnoSci w tej instalacji, majqc na uwadze miEdzy innymi ochronE powietrza

w otoczeniu zakladu. W trakcie postEpowania w sprawie wydania pozwolenia analizowana

byla dokumentacja wniosku w tym zakresie. Wplyw tego rodzaju dzialalnoSci na Srodowisko

na pewno bEdzie istotny, biorqc pod uwagg wielkoS6 emisji z dzialalnoici instalacji

zlokalizowanych dotychczas na terenie powiatu. Jednak dane zawarte we wniosku

i pozwoleniu Swiadczq o tym, 2e emisja z przedmiotowej instalacji nie bEdzie oddzialywad

ponadnormatywnie na stan jakoSci powietrza. Przepisy prawa zobowi4zujq prowadzecego

instalacjg do wykonywania wielu pomiar6w emisji z instalacji. Wydajqc pozwolenie

zintegrowane Starosta Olsztyrlski skorzystal z uprawnienia wynikajqcego z art. 2li ust. 5a

ustawy Prawo ochrony Srodowiska i okreSlil dodatkowy monitoring instalacji w zakresie

wielu danych technologicznych, a takZe w zakresie emisji, ponad wymagania okreslone

w konkluzjach BAT w odniesieniu do produkcji plyt drewnopochodnych oraz ponad

wymagania wynikajqce z przepis6w szczeg6lowych. Niekt6re emitowane substancje bEdq
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monitorowane w spos6b ci4gly, a inne czgSciej ni| nakazujq przepisy szczeg6lowe,

odpowiednio do skali oddzialywania konkretnej substancji na jakoSd powietrza. W zwi4zku

ztym dzialalnoS6 prowadzona w instalacji bgdzie na bieZ4co i okresowo kontrolowana.

Dotrzymywanie warunk6w ustalonych w pozwoleniu bqdzie teL podlegalo kontroli

prowadzon ej przez Woj ew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Zgodnie z art. 88 ust. I ustawy Prawo ochrony Srodowiska oceny jakoSci powietrza

i obserwacji zmian dokonuje siE w ramach paristwowego monitoringu Srodowiska. Zadaniate

nie lezq w kompetencji starosty, a Inspekcji Ochrony Srodowiska, kt6ra jest powolana do

kontroli przestrzegania przepis6w o ochronie Srodowiska oraz badania i oceny stanu

Srodowiska, w tym monitoringu jakoSci powietrza.

Bior4c powy2sze pod uwagE, Powiat Olsztyfski nie przewiduje sfinansowania

wykonania systemu stalego monitoringu jako5ci powietrza w otoczeniu zakladu Egger

Biskupiec Sp. z o.o. w Biskupcu.
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