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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 Ei 1 i łE» 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu omyłki pisarskie w wydanej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego,
z dnia 19 grudnia 2008 r., nr DOŚ.lll.MWo.7636-29/08 (ze zmianami) dla Seppeler Ocynkownia
Śląsk Sp. z o.o. w Chrzanowie, udzielającej pozwolenia zintegrowanego do eksploatacji instalacji
do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych wynosi 1110,4 m3 0raZ instalacji do nakładania powłok
metalicznych z wsadem 25 ton stali na godzinę, zlokalizowanych na terenie zakładu w Ligocie
Dolnej, gmina Kluczbork polegające na:
1. błędnej edycji liczby 35000000,O odnoszącej się do ilości paliwa - gaz ziemny GZ50

wykorzystywanego w m3/rok przedstawionych w punkcie 1.3 pozwolenia pn. ,,Rodzaj i ilość
wykorzystywanych surowców, materiałów, energii i paliw?, w tabeli, w wierszu 16., w
następujący sposób:

na stronie nr 2 decyzji, w tabeli odnoszącej się do rodzaju i ilość wykorzystywanych
surowców, materiałów, energii i paliw w wierszu 16. liczba:

,,35 000 0
00,0"

powinna zostać przedstawiona w postaci:
,,35 000 000,0"

2. doprecyzowaniu zapisów w punkcie Vll. pozwolenia, w następujący sposób:

na stronie nr 8 decyzji, w punkcie Vll., treść zdania:

,,Wyniki pomiarów okresowych emisji substancji do powietrza, wynikające znałożonych na
Seppeler Ocynkownię Śląsk Sp. z o.o. wChrzanowie dodatkowych obowiązków, należy
przekazywać Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Opolskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie jednego miesiąca od daty wykonania pomiarów."

powinna brzmieć:

,,Wyniki pomiarów okresowych emisji substancji do powietrza, wynikające znałożonych na
Seppeler Ocynkownię Śląsk Sp. z o.o. wChrzanowie dodatkowych obowiązków, należy
przekazywać Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Opolskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska wterminie jednego miesiąca od daty zakończenia
pomiarÓw."

Uzasadnienie

Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie wnioskiem z 26 września
2022 r. numer B-2022-09/009 (data wp$wu do UMWO - 27.09.2022 r.) zwróciła się do Marszałka
Województwa Opolskiego o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego udzielonego
decyzją z 19 grudnia 2008 r. nr DOŚ.lll.MWo.7636-29/08 dla instalacji do powierzchniowej obróbki
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metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych
wynosi 1110,4 m oraz dla instalac3i do nakładania powłok metalicznych z wsadem 25 ton stali na
godzinę, zlokalizowanych w zakładzie, w Ligocie Dolnej koło Kluczborka.

Organ decyzją opatrzoną numerem DOŚ-RPŚ.7222.62.2022.JSz z 19 stycznia 2023 r. zmienił
Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. ww. pozwolenie zintegrowane i określił warunki eksploatacji
instalacji objętych pozwoleniem, tj. m.in. w punkcie 1.3. pozwolenia pn. ,,Rodzaj i ilość
wykorzystywanych surowców, materiałów, energii i paliw?, w tabeli, w wierszu 16. organ określił
ilość wykorzystywanego gazu ziemnego GZ 50 w liczbie 35 000 000,0 m3/rok. Podczas edycji tabeli
ww. Iiczba została błędnie podzielona na dwa wiersze:

,,35 000 0
oo,o?,

a powinna zostać przedstawiona w postaci:

,,35 000 000,0?.

W wydanej decyzji, na stronie nr 8, organ w punkcie Vll. pozwolenia pn. ,,Sposób i
częstotliwość przekazywania informacji i danych o wielkościach emisji substancji i energii w tym
wyników pomiarów" odniósł się do obowiązku dotyczącego przekazywania Marszałkowi
Województwa Opolskiego oraz Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
wyników pomiarów okresowych emisji substancji do powietrza, wynikających z nałożonych na
Seppeler Ocynkownię Śląsk Sp. z o.o. w Chrzanowie dodatkowych obowiązków. Przedstawiony
powyżej zapis był obarczony błędem, ponieważ zobowiązywał prowadzącego instalację do
przekazywania ww. wyników pomiarów emisji do powietrza cyt.:

,,... w terminie jednego miesiąca od daty wykonania pomiarów",

a powinien brzmieć:

,,... w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia pomiarów?.

Wobec powyższego, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) niniejszym
postanowieniem, organ postanowił sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie, w wydanej
przez siebie decyzji jak wyżej.

Stwierdzone omyłki pisarskie nie mają wpływu na rozstrzygnięcie merytoryczne decyzji
z 19 stycznia 2023 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.62.2022.JSz.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Klimatu i Środowiska za
pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Zgodnie z art. 127a, w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia
zażalenia wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejsze postanowienie.
Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zaźalenia
przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Z upoważnieni,
Marszałka Wojewód.z(wa $.pęlskiego

Dyrektor Departamenl6 03?-? środowiska

ManfJ Grabelus
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Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Paweł Binkiewicz - pełnomocnik Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o. o., 32-500 Chrzanów,
ul. Kroczymiech 38
Adres do korespondencji:
Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław;
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Pawel Binkiewiu

LEMITOR Ochrona środowiska Sp. z o.o.
ul.Jana Dlugosza 40
51-162 Wroclaw
2023-02-08
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