MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin

Olsztyn, 28 marca 2019 r.
GM.0003.2.2019

Pan
Paweł Czemiel
Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Szanowny Panie Radny,
W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 18 marca 2019 r., uprzejmie
informuję, że decyzją Nr 21/07 z dnia 7 września 2007 roku Burmistrz Miasta Korsze ustalił
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji byłego
Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym na terenie działki nr 103 przy ul. Wojska
Polskiego 50 w Korszach na zakład produkcyjny (zakład przerobu złomu akumulatorowego
i produkcji czystego ołowiu wykorzystywanego do produkcji akumulatorów) - instalacji do
wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub
przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 4 t na dobę
w przypadku ołowiu lub kadmu oraz większej niż 20 t na dobę w przypadku pozostałych
metali, z wyłączeniem metali szlachetnych, należącej do ZAP SZNAJDER BATTERIEN
S.A. Oddział Produkcyjny w Korszach.
Następnie Burmistrz Korsz w decyzji z dnia 14.05.2008 r., znak: GT.7627-3/2008
określił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z uzasadnienia ww. decyzji wynika, że środowiskowe uwarunkowania na realizację w/w
przedsięwzięcia zostały uzgodnione z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Olsztynie oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Natomiast decyzją Nr 149/09 z dnia 08.06.2009 roku, znak: WA.7351-3/11/09
Starosta Kętrzyński zatwierdził projekt budowlany hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą na
działkach Nr 103/1, 103/2, 20/38 obręb 2 przy ul. Wojska Polskiego w Korszach i udzielił
Spółce Akcyjnej ZAP SZNAJDER BATTERIEN Piastów, ul. Warszawska 47 pozwolenia
na w/w budowę.
Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie decyzją nr
36/2010 z dnia 09.12.2010 roku, znak: PINB 7353-1/36/10 udzielił pozwolenia na
użytkowanie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą na działkach nr 103/1, 103/2, 20/38
obręb 2 przy ul. Wojska Polskiego w Korszach na rzecz inwestora ZAP SZNAJDER
BATTERIEN S.A.
Marszałek województwa jest właściwy do wydawania pozwoleń na wprowadzanie
do środowiska substancji lub energii, w tym m.in. pozwoleń zintegrowanych. Ponadto wydaje
decyzje w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń. Marszałek, działając w granicach
przyznanych mu kompetencji, w pozwoleniu na wprowadzanie substancji lub energii
do środowiska nie rozstrzyga o lokalizacji i realizacji przedsięwzięcia. W toku postępowania
o wydanie pozwolenia organ bada, czy przedstawione we wniosku rozwiązania i warunki
eksploatacji instalacji nie naruszają wymagań ochrony środowiska.
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ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A., ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów (jako
prowadzący instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego) pismem z dnia
1.10.2010 r. wystąpił do Marszałka z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym
oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton
wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych
metali, zlokalizowanej w Korszach, ul. Wojska Polskiego 50, 11-430 Korsze.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku decyzją z dnia 29.12.2010 r., znak:
OŚ.PŚ.7650-28/10 Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego udzielił ZAP
SZNAJDER BATTERIEN S.A., ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie ww. instalacji.
Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego została zmieniona na wniosek ZAP
SZNAJDER BATTERIEN S.A. następującymi decyzjami:
1. Decyzją z dnia 21.03.2011 r., znak: OŚ-PŚ.7222.3.2011.
2. Decyzją z dnia 28.09.2011 r., znak: OŚ-PŚ.7222.13.2011.
3. Decyzją z dnia 17.07.2015 r. znak: OŚ-PŚ.7222.27.2013.
4. Decyzja z dnia 21.10.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.49.2016.
Ponadto decyzją z dnia 8 września 2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.97.2014 dokonano zmiany
pozwolenia z urzędu, w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska.
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z funkcjonowaniem Zakładu ZAP
SZNAJDER BATTERIEN S.A. Oddział Produkcyjny w Korszach (licznymi skargami
i protestami mieszkańców), Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach
posiadanych kompetencji wszczął w 2014 r. z urzędu dwa postępowania administracyjne
dotyczące ww. Zakładu:
1) postępowanie w sprawie wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia
zintegrowanego udzielonego ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. decyzją
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.12.2010 r:






po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego
decyzją z dnia 22.07.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.5.2014 Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie cofnął ani nie ograniczył
pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.12.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-28/10.
Od ww. decyzji wniesiono odwołania. Odwołania zostały wniesione zarówno
przez osoby będące stronami postępowania jak i nie będące stronami
postępowania. Tut. Organ pismami z dnia 5 i 11.08.2015 r. przekazał odwołania
wraz z aktami sprawy Ministrowi Środowiska.
Decyzją z dnia 22.10.2015 r., znak: DOŚwoa-285-84/84/3/2/3/15/DS Minister
Środowiska umorzył postępowanie odwoławcze z odwołań osób niebędących
stronami przedmiotowego postępowania oraz, po rozpatrzeniu odwołań osób
będących stronami postępowania, utrzymał w mocy decyzję Marszałka z dnia
22.07.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.5.2014.

2) postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej ZAP SZNAJDER
BATTERIEN S.A. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego:
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decyzją z dnia 31.07.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7032.1.2014 Marszałek nie
zobowiązał Spółki ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A., ul. Warszawska 47,
05-820 Piastów, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego
instalacji – wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Decyzja stała się
ostateczna w dniu 3.09.2015 r.
W związku z zaistniałą sytuacją dot. Zakładu w Korszach mieszkańcy Korsz wnosili
wnioski o stwierdzenie nieważności pozwolenia zintegrowanego
udzielonego ZAP
SZNAJDER BATTERIEN S.A.:
1. Wnioskiem z dnia 15.01.2015 r. p. Z.L. i p. B.L. (strony postępowania w przedmiocie
cofnięcia pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją tut. Organu z dnia
29.12.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-28/10) wystąpili do Ministra Środowiska
o stwierdzenie nieważności decyzji tut. Organu z dnia 29.12.2010 r., znak:
OŚ.PŚ.7650-28/10.
Minister Środowiska decyzją z dnia 2.03.2015 r., znak: DOŚwoa-28520/7811/15/AW umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie wszczęte na wniosek
P.P. Z. i B. L. z dnia 15.01.2015 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.12.2010 r., znak:
OŚ.PŚ.7650-28/10.
W związku z powyższym p. Z.L. wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Minister Środowiska decyzją z dnia 22.04.2015 r., znak: DOŚwoa-28535/14544/15/DS utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 2.03.2015 r., znak: DOŚwoa285-20/7811/15/AW.
Pani Z.L. wniosła skargę do WSA na ww. decyzję Ministra Środowiska. WSA
wyrokiem z dnia 9.11.2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Środowiska. Skargi
kasacyjne od powyższego wyroku WSA wniósł Minister Środowiska oraz ZAP
Sznajder Batterien S.A. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7.11.2017 r.
sygn.. akt II OSK 337/16 uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę Pani Z.L.
2. Wnioskiem z dnia 23.03.2015 r. p. K. Sz. wystąpił do Ministra Środowiska
o stwierdzenie nieważności decyzji tut. Organu z dnia 29.12.2010 r., znak:
OŚ.PŚ.7650-28/10.
Wnioskiem z dnia 23.03.2015 r. p. J.Sz. wystąpiła do Ministra Środowiska
o stwierdzenie nieważności decyzji tut. Organu z dnia 29.12.2010 r., znak:
OŚ.PŚ.7650-28/10.
Minister Środowiska decyzjami z dnia 22.04.2015 r., znak: DOŚwoa-28534/14458/15/AW i DOŚwoa-285-36/15036/15/AW umorzył, jako bezprzedmiotowe,
postępowania wszczęte na wniosek p. J. Sz. i p. K. Sz., zam.
w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji tut. Organu z dnia
29.12.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-28/10.
W związku z powyższym p. J. Sz. i p. K. Sz. wystąpili
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Minister Środowiska decyzjami z dnia 26.06.2015 r. znak: DOŚwoa-28549/23347/15/DS i DOŚwoa-285-48/23308/15/DS utrzymał w mocy swoje decyzje
z dnia 22.04.2015 r. znak: DOŚwoa-285-34/14458/15/AW oraz z dnia 22.04.2015 r.,
znak: DOŚwoa-285-36/15036/15/AW.
Pani J.Sz. wniosła skargę do WSA na ww. decyzję Ministra Środowiska. WSA
wyrokiem z dnia 25.02.2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Środowiska.
Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wniósł Minister Środowiska oraz ZAP
Sznajder Batterien S.A. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7.11.2017 r.
sygn.. akt II OSK 1437/16 uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę Pani J.Sz.
Pan K. Sz. wniósł skargę do WSA na ww. decyzję Ministra Środowiska. WSA
wyrokiem z dnia 25.02.2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Środowiska.
Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wniósł Minister Środowiska oraz ZAP
Sznajder Batterien S.A. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7.11.2017 r.
sygn.. akt II OSK 1534/16 uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę.
Ponadto mieszkańcy Korsz wnosili odwołania od decyzji zmieniającej pozwolenie
wydanej przez Marszałka:
1. Od decyzji z dnia 17.07.2015 r. znak: OŚ-PŚ.7222.27.2013 zmieniającej ww. decyzję
z dnia 29.12.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-28/10.
Tut. Organ pismami z dnia 20 i 27.08.2015 r. przekazał odwołania Ministrowi
Środowiska.
Minister Środowiska decyzją z dnia 22.10.2015 r., znak: DOŚwoa-28576/35736/15/AW umorzył postępowania odwoławcze, z odwołań mieszkańców
Korsz, od decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
17.07.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.27.2013.
Pani Z. L., pani J. Sz. i pan K. Sz. złożyli skargę do WSA na ww. decyzję
Ministra Środowiska z dnia 22.10.2015 r., znak: DOŚwoa-285-76/35736/15/AW.
WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 6.10.2016 r. sygn. IV SA/Wa 3882/15 uchylił
zaskarżoną decyzję. Minister Środowiska w odpowiedzi na skargę wniósł o jej
oddalenie. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23.01.2018 r. sygn.. akt II
OSK 1367/17 uchylił zaskarżony wyrok WSA i oddalił skargi.
W związku z powyższym decyzja udzielająca Spółce ZAP SZNAJDER BATTERIEN
S.A. Oddział Produkcyjny w Korszach pozwolenia zintegrowanego jest ostateczna. Posiadane
przez
Spółkę
pozwolenie
zintegrowane
jest
przez
tut.
Organ,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, na bieżąco analizowane
i sprawdzane pod kątem spełniania obowiązujacych przepisów prawnych.
Aktualnie prowadzone są dwa postępowania w sprawie zmiany udzielonego Spółce
pozwolenia zintegrowanego, wszczęte na wniosek ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
Oddział Produkcyjny w Korszach, które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r.,
poz.1592) zostały zawieszone do czasu uzupełnienia wniosków o wymagane materiały.
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Zakład ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. Oddział Produkcyjny w Korszach jest
również pod nadzorem właściwych organów, w tym m.in. Warmińsko-Mazurskiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które w ramach posiadanych kompetencji
sprawują kontrolę nad jego działalnością.
Z poważaniem
Marszałek
Województwa Warmińsko Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
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