
 

 

 

 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskie.pl 
 

www.opolskie.pl 

DOŚ-RPŚ.7222.52.2022.AK Opole, dnia 13 października 2022 roku 
  

DECYZJA 

Na podstawie art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Fermapol 
Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą w Zalesiu z 29 czerwca 2022 r. (bez numeru), o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego udzielonego Polskim Biogazowniom „Energy-Zalesie” Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie decyzją Starosty Namysłowskiego z 6 lipca 2016 r. nr OŚ.6222.1.2016, zmienioną 
następnie decyzją z 27 września 2021 r. nr OŚ.6222.1.2020 dla instalacji biogazowi rolniczej, w 
zakresie zmiany prowadzącego 

orzekam 

I. Zmienić decyzję Starosty Namysłowskiego z 6 lipca 2016 r. nr OŚ.6222.1.2016, zmienioną 
następnie decyzją z 27 września 2021 r. nr OŚ.6222.1.2020 dla instalacji biogazowi rolniczej 
zlokalizowanej w Zalesiu 46-146 Domaszowice – działka nr ewid. 9/11 ark. M. 2 obręb 
Domaszowice, w następujący sposób: 
 
1. W sentencji decyzji, na str. 1 dotychczasowa treść o brzmieniu: 

„udzielić Spółce Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie” Sp. z o. o., ul. Wspólna 70, 00-
687 Warszawa…”  

otrzymuje brzmienie: 

„udzielić Fermapol Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą w Zalesiu…”  
 
2. W pozostałej treści decyzji dotychczasowego prowadzącego przedmiotową instalację: 

„Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie” Sp. z o. o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa” 

zastępuje się nowym prowadzącym instalację: 

„Fermapol Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą w Zalesiu”. 
 

3. Punkt II.5. pn.: „Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza 
odpadów” otrzymuje brzmienie: 

„II.5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów: 

NIP: 7520000352 
REGON: 530972715” 

 

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian. 
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Uzasadnienie 
 

Pismem z 21 lipca 2022 r. nr OŚ.6222.2.2022 Starosta Namysłowski przekazał Marszałkowi 
Województwa Opolskiego wniosek spółki Fermapol Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą w Zalesiu 
z 29 czerwca 2022 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego Polskim Biogazowniom 
„Energy-Zalesie” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie decyzją Starosty Namysłowskiego z 6 lipca 
2016 r. nr OŚ.6222.1.2016, zmienioną następnie decyzją tego samego organu z 27 września 
2021 r. nr OŚ.6222.1.2020, dla instalacji biogazowni rolniczej, w zakresie zmiany oznaczenia 
prowadzącego instalację. 

 Do wniosku dołączono: 

− informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000053058, stan na dzień 22 czerwca 2022 r., 

− kopię Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 17285/2022) z dnia 15 czerwca 2022 r. 
stanowiącego umowę dzierżawy, 

− dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, wniesionej 30 czerwca 2022 r. na konto 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

 Z przedłożonego aktu notarialnego wynika, że z dniem 15 czerwca 2022 r. dotychczasowy 
prowadzący instalację do wytwarzania biogazu rolniczego, tj. Polskie Biogazownie „Energy-
Zalesie” Sp. z o. o., wydzierżawił instalację nowemu prowadzącemu, tj. Fermapol Zalesie Sp. z o. o. 
z siedzibą w Zalesiu. Z danych zawartych w dokumencie wynika także, że działka nr 9/11, na której 
znajduje się przedmiotowa instalacja, jest własnością Fermapol Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą w 
Zalesiu, wydzierżawiona na rzecz Polskich Biogazownii „Energy-Zalesie” Sp. z o. o. Biorąc jednak 
pod uwagę, że dzierżawa nie wyłącza prawa własności, należało przyjąć, że zarówno działka, na 
której zlokalizowano instalację, jak też sama instalacja, w obecnym stanie prawnym są we 
władaniu Fermapol Zalesie Sp. z o. o. 

 Działka nr 9/11, na której zlokalizowana jest instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego, 
graniczy z działką nr 9/8, na której Fermapol Zalesie Sp. z o. o. prowadzi instalację do hodowli 
i chowu świń o 2 554 stanowiskach dla świń o wadze ponad 30 kg oraz 6 924 stanowiskach dla 
macior, objętą pozwoleniem zintegrowanym udzielonym decyzją Marszałka Województwa 
Opolskiego z 18 września 2012 r. nr DOŚ.7222.67.2011.BG. W związku z powyższym należało 
przyjąć, że obie instalacje zlokalizowane są na terenie jednego zakładu.  

 Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, 
gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowania jako przedsięwzięcie mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). 
Pod pojęciem zakładu należy rozumieć, w myśl art. 3 pkt 48 Poś, jedną lub kilka instalacji wraz 
z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim 
urządzeniami. Kolejno, zgodnie z art. 3 pkt 41 Poś, przez tytuł prawny rozumie się prawo 
własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek 
zobowiązaniowy.  

 Reasumując, Marszałek Województwa Opolskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia 
przedmiotowej sprawy. 

 Pismem z 18 sierpnia 2022 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.56.2022.AK Marszałek Województwa 
Opolskiego zwrócił się do Starosty Namysłowskiego o przekazanie dokumentacji w sprawie 
zakończonej ww. postanowieniem Starosty Namysłowskiego z 7 września 2021 r. 
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nr OŚ.6222.1.1.2020. Dokumentacja została przekazana przy piśmie z 24 sierpnia 2022 r. 
nr OŚ.6222.2.2022.  

Wypełniając obowiązek określony w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), wniosek o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego w wersji elektronicznej został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska przy 
piśmie z 18 sierpnia 2022 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.52.2022.AK. 

Jednocześnie wypełniając obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwszy 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę przedmiotowej decyzji 
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej Ekoportal 
30 sierpnia 2022 r. (karta 294/2022). 

Z uwagi na fakt, że wniosek zawierał braki formalne organ pismem z 31 sierpnia 2022 r. nr 
DOŚ-RPŚ.7222.52.2022.AK wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Stosownego 
uzupełnienia dokonano przy piśmie z 14 września 2022 r., w ślad za którym 27 września 2022 r. 
uzupełniono również brakujące oświadczenia o niekaralności. 

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska w przedmiotowym postępowaniu 
administracyjnym zakończonym niniejszą decyzją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, nie jest stroną postępowania z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane 
nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

Wobec faktu, że wniosek wraz z uzupełnieniem spełnił wymogi formalne, organ pismem  
z 29 września 2022 r. nr DOŚ-III.7222.52.2022.AK zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu 
postępowania administracyjnego oraz o jego zakończeniu, jednocześnie informując 
o uprawnieniach strony, wynikających z art. 10 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, dotyczących możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
Ponadto organ poinformował o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej 
w sprawie w siedzibie organu, przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na 
wprowadzenie, z dniem 14 marca 2020 r., stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski 
poinformowano jednocześnie Stronę, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, organ administracji publicznej może zapewnić Stronie udostępnienie akt sprawy lub 
poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Strona postępowania w ww. terminie nie wniosła uwag. 

Zgodnie z brzmieniem art. 189 ustawy Poś podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub 
jej oznaczonej części, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej 
instalacji lub jej oznaczonej części oraz niezwłocznie występuje z wnioskiem o zmianę pozwoleń 
w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.  

Organ wniosek ten uznał za zasadny i zmienił odpowiednio zapisy pozwolenia zintegrowanego, 
w zakresie prowadzącego instalację, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 189 ust. 2 ustawy Poś, 
zastępując w pozwoleniu zintegrowanym dotychczasowego prowadzącego tj. Polskie Biogazownie 
„Energy-Zalesie” Sp. z o. o., nowym prowadzącym jakim jest Fermapol Zalesie Sp. z o. o. z siedzibą 
w Zalesiu. Mając na uwadze powyższe, organ zmienił również w treści pozwolenia 
zintegrowanego numer NIP i REGON nowego prowadzącego instalację. 

Pozostałe punkty decyzji pozostawiono bez zmian. 

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł, zgodnie z pozycją I 
punkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1923 z późn. zm.) w dniu 9 września 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Opola: Bank 
Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249. 
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Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, 
który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 
z upoważnienia 

Marszałka Województwa Opolskiego 
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska 

 
 

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Fermapol Zalesie Sp. z o. o. 
Zalesie 
46-146 Domaszowice 

2. aa 


