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Decyzja

Na podstawie art. 187 ust. 4a, art. 188 i art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku
PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie nr T/396/2022 z 22 września 2022 r. (wpływ do UMWO -
28.09.2022 r.) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.20l5.MSu z
15 października 2015 r. (z późn. zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
oczyszczania ścieków eksploatowanej przez PGE GIEK S.A. na terenie Oddziału Elektrownia Opole
w Opolu

orzekam

1. Zmienić na wniosek decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.20l5.MSu
z 15 października 2015 r., zmienioną następnie decyzjami Marszałka Województwa
Opolskiego nr DOŚ.7222.54.2017.AK z 19 czerwca 2018 r., decyzją Ministra Środowiska nr
DZŚ-III.285.33.2018.AT z 17 sierpnia 2018 r., decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego
nr DOŚ-III.7222.32.2019.AK z 10 czerwca 2020 r., nr DOŚ-III.7222.42.2020.AK z 12 maja 2021
r., oraz postanowieniem nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 25.10.2022 r., udzielającą PGE GIEK
S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczania ścieków
eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w sposób następujący:

1. Punkt XVI?. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:
,,XVI?. Ustanowić PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie zabezpieczenie roszczeń w kwocie

167 700 zl w formie depozytu, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego
w wypadku wydania i konieczności przymusowego wyegzekwowania:

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego doich składowania lub magazynowania, o której rnowa
w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z późn. zm.), lub

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi
pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub
szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom wśrodowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej
na przetwarzaniu odpadów."

ll. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie

Pan Rafał Smejda, pełnomocnik PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, zwrócił się do
Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem z 22.09.2022 r. nr T/396/2022 (wpływ do
UMWO - 28.09.2022 r.) o zmianę decyzji nr DOŚ.7222.24.20l5.MSu z 15 października 2015 r.(z
późn. zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie dla
instalacji oczyszczania ścieków, położonej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w
zakresie zmiany formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w
środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z gwarancji bankowej na depozyt.

Do wniosku dołączono:
pełnomocnictwo dla Pana Rafała Smejdy upoważniające do reprezentowania PGE
Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A. w Bełchatowie,
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w
kwocie 10 zł.

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego - informację odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000032334 sporządzony na dzień 26
września 2022 r.

zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych.

Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji, w myśl art. 378
ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) i właściwości
miejscowej jest Marszałek Województwa Opolskiego. W związku z tym, że pozwolenie
zintegrowane obejmuje również warunki wprowadzania ścieków do wód rzeki Odry, zgodnie z
zapisem art. 185 ust. la ustawy Prawo ochrony środowiska, stroną postępowania jest również
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach.

Wypełniając obowiązek określony w przepisie art. 209 ust 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, Marszałek Województwa Opolskiego pismem z 30 września 2022 r. nr DOŚ-
RPŚ.7222.63.2022.PU przekazał elektroniczną wersję wniosku Ministrowi Klimatu i Środowiska
poprzez platformę ePUAP.

Zgodnie z zapisem 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono 7 października
2022 r. w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu - karta
373/2022.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, organ uznal że wnioskowana zmiana nie stanowi
istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym w rozumieniu
przepisów art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, mogącej spowodować znaczące
zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ nie następuje zwiększenie skali
działalności instalacji.

W związku z tym, że wniosek spełniał wymogi formalne, organ pismem nr DOŚ-
RPŚ.7222.63.2022.PU z 13.10.2022 r. zawiadomił Pana Rafała Smejdę - pełnomocnika PGE GiEK
S.A. o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego
nr DOŚ.7222.24.20l5.MSu z 15 października 2015 r. (z późn. zm.) udzielającej pozwolenia
zintegrowanego PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie dla instalacji oczyszczania ścieków,
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położonej na terenie Oddziału Elektrownia Opole, jednocześnie informując o uprawnieniach
wynikających z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z tym, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach również jest stroną postępowania administracyjnego, organ
pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 18 listopada 2022 r. zawiadomił o wszczęciu oraz o
zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o uprawnieniach,
dotyczących możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie w siedzibie
organu, przez okres 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie
złożono żadnych uwag ani wniosków w sprawie.

W przesłanym wniosku nr T/396/2022 z 22.09.2022 r. (wpływ do UMWO - 28.09.2022 r.)
poinformowano organ, że wymagane zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności czlonków
Zarządu i Rady Nadzorczej dostarczano organowi przy piśmie nr T/315/2022 z 26.07.2022 r.
złożonym w związku z przeglądem pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.lll-HS-6610-1-17/06
z 22 grudnia 2006 r. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ w toku postępowania administracyjnego,
postanowieniem z 18.lO.2022r. nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU, włączył materiał dowodowy w
postaci zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE GiEK
S.A. w Bełchatowie znajdujących się przy sprawie nr DOŚ-RPŚ.7222.39.2022.JZ dotyczącej xrniany
pozwolenia zintegrowanego udzielonego PGE GiEK S.A. w Bełchatowie decyzją Wojewody
Opolskiego nr ŚR.lll-HS-6610-1-17/06 z 22 grudnia 2006 r. dla instalacji do składowania odpadów
innych niż niebezpieczne iobojętne - składowiska odpadów paleniskowych ,,Groszowice" o
całkowitej pojemności6100 000 Mg, zlokalizowanego w Opolu.

Ze względu na fakt, iż organ uznał niniejszą zmianę za nieistotną w rozumieniu ustawy o
odpadach, zgodnie z brzmieniem art. 41a ust. 6, nie miał podstaw do zwrócenia się z prośbą do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których jest prowadzone
przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony
środowiska.

W związku z tym, że wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego, nie uwzględnia
zmian w zakresie przetwarzania odpadów, biorąc pod uwagę przepisy art. 41 ust. 6a ustawy o
odpadach, organ nie miał podstaw do zwrócenia się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o
wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 48a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa
Opolskiego postanowieniem nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 25 października 2022 r. zmienHformę
zabezpieczenia roszczeń z gwarancji bankowej na depozyt. Potwierdzenie dokonania wpłaty
ustanowionego depozytu na wskazane konto przedłożono przy piśmie nr T/490/2022 z 8 listopada
2022 r. (wpływ do UMWO 10.11.2022 r.).

W związku z oczekiwaniem na uprawomocnienie się postanowienia nr DOŚ-
RPŚ.7222.63.2022.PU z 25 października 2022 r. oraz koniecznością wniesienia ustanowionego
zabezpieczenia roszczeń, organ pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 28 października 2022 r.
przedłużył termin załatwienia sprawy ostatecznie do 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewniając
czynny udział w każdym stadium postępowania oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 14 listopada 2022 r.
zawiadomił Pana Rafała Smejdę - pełnomocnika PGE GiEK S.A. o zakończeniu postępowania.
Jednocześnie poinformował o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w
sprawie wsiedzibie organu, przez okres 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na
wprowadzenie, z dniem 14 marca 2020 r., stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski
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poinformowano jednocześnie, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
organ administracji publicznej może zapewnić udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych
dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Strona postępowania w ww. terminie nie skorzystała z ww. możliwości, jak też nie wniosła uwag.

Po przeanalizowaniu wniosku i dołączonej dokumentacji, organ uznał, że wniosek jest
kompletny i może stanowić podstawę do zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez
Marszałka Województwa Opolskiego decyzją nrDOŚ.7222.24.20l5.MSu z 15 października
2015 r. ( z późn. zm.).

Org,an, uwzględniając złożony wniosek, niniejszą decyzją zmienił brzmienie punktu XVI?
decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego PGE GiEK S.A. w Bełchatowie dla instalacji
oczyszczania ścieków, w zakresie ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, zmieniając formę
zabezpieczenia z gwarancji bankowej na depozyt. Kwota ustanowionego zabezpieczania roszczeń
nie uległa zmianie.

Pozostałe punkty decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.20l5.MSu z
15 października 2015 r. pozostawiono bez zmian.

Za wydanie niniejszej decyzfi uiszczono opłatę skarbowq zgodnie z pozycjq / punkt 53 załqcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm. ) w wysokości 10 z/. Wpłaty dokonano na
konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 23 września 2022 r.

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 Kodeks postępowania administracyjnego 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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Dyrektor Departamentu pchri dowiska
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Otrzymują:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Rafał Smejda - pełnomocnik
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie
adres do korespondencji:
Oddział Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 0pole
PGW Wody Polskie RZGW Gliwice (ePUAP}
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
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