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DOŚ-III.7222.82.2022.AK Opole, dnia 20 lutego 2023 roku 
  
 

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku Pana Wojciecha Górnikowskiego, pełnomocnika Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Głubczycach, przesłanego pismem z 27 grudnia 2022 r. o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego 
z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 (z późn. zm.), udzielającej Usługom 
Komunalnym Sp. z o. o. w Głubczycach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/d, 
zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej 

 
orzekam 

 

I. zmienić decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 z 13 października 2006 r. 
(zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: nr DOŚ.MK.7636-30/10  
z 7 czerwca 2010 r., nr DOŚ.MK.7636-68/10 z 10 listopada 2010 r., nr DOŚ.7222.16.2011.DP  
z 22 kwietnia 2011 r. (wraz z postanowieniem prostującym nr DOŚ.7222.16.2011.DP  
z 8 listopada 2011 r.), nr DOŚ.7222.23.2012.MK z 6 czerwca 2012 r., nr DOŚ.7222.51.2012.MK 
z 25 września 2012 r., nr DOŚ.7222.17.2014.JZ z 26 sierpnia 2014 r., nr DOŚ.7222.38.2014.JZ  
z 14 listopada 2014 r., nr DOŚ.7222.65.2014.JZ z 2 lutego 2015 r., nr DOŚ-III.7222.38.2017.JZ  
z 11 sierpnia 2017 r., nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ z 20 grudnia 2017 r., nr DOŚ-
III.7222.18.2020.AK z 6 września 2021 r. oraz nr DOŚ-III.7222.62.2021.JW z 18 lutego 2022 r.) 
udzielającą Usługom Komunalnym Sp. z o. o. w Głubczycach, pozwolenia zintegrowanego 
dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności 
przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej, 
w następujący sposób: 

 

1. W punkcie II.6. pn. „Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego” 

treść o brzmieniu: 

 
„Jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant zewnętrzny 
nadziemny zlokalizowany w odległości ok. 15 m od bramy wjazdowej. Ponadto na czas 
określony tj. do 31.12.2022 r. wyznaczono zastępcze źródła wody: 

− hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany na terenie firmy „Złoty Kłos” 
w Głubczycach, 

− hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany przy parkingu składu budowlanego 
w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej, 

− przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności powyżej 50 m3, zlokalizowany 
w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej na terenie firmy „FARMER”.” 

 
otrzymuje brzmienie: 
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„Jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant zewnętrzny 
nadziemny zlokalizowany w odległości ok. 15 m od bramy wjazdowej. Ponadto na czas 
określony, tj. do 31.12.2025 r., wyznaczono zastępcze źródła wody: 

− hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany na terenie firmy „Złoty Kłos” 
w Głubczycach, 

− hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany przy parkingu składu budowlanego 
w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej, 

− przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności powyżej 50 m3, zlokalizowany 
w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej na terenie firmy „FARMER”.” 

 
 
II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian. 

 
 

Uzasadnienie 

 
Pan Wojciech Górnikowski, pełnomocnik Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Głubczycach 

wystąpił do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem z 27 grudnia 2022 r. o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 
z 13 października 2006 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: 
nr DOŚ.MK.7636-30/10 z 7 czerwca 2010 r., nr DOŚ.MK.7636-68/10 z 10 listopada 2010 r., 
nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 22 kwietnia 2011 r. (wraz z postanowieniem prostującym  
nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 8 listopada 2011 r.), nr DOŚ.7222.23.2012.MK z 6 czerwca 2012 r.,  
nr DOŚ.7222.51.2012.MK z 25 września 2012 r., nr DOŚ.7222.17.2014.JZ z 26 sierpnia 2014 r.,  
nr DOŚ.7222.38.2014.JZ z 14 listopada 2014 r., nr DOŚ.7222.65.2014.JZ z 2 lutego 2015 r., nr DOŚ-
III.7222.38.2017.JZ z 11 sierpnia 2017 r., nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ z 20 grudnia 2017 r., nr DOŚ-
III.7222.18.2020.AK z 6 września 2021 r. oraz nr DOŚ-III.7222.62.2021.JW z 18 lutego 2022 r.) 
dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności 
przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej, w zakresie 
zmiany, poprzez wydłużenie terminu, na który wyznaczono zastępcze źródła wody do 
zewnętrznego gaszenia pożaru.  
Do wniosku dołączono: 

− dokumentację pn.: „Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 
10 Mg/d zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej”, opracowaną przez mgr inż. 
Wojciecha Górnikowskiego z Wameco Wojciech Górnikowski, w grudniu 2022 r., 

− pełnomocnictwo z 14 grudnia 2022 r. udzielone Panu Wojciechowi Górnikowskiemu przez 
Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Głubczycach, 

− kopię postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach 
z 15 grudnia 2022 r. nr PZ.5583.3.4.2020, 

− kopię decyzji nr 16.2022.PZ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Głubczycach z 2 listopada 2022 r. nr PZ.5583.7.4.2021, 

− informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego sporządzoną na dzień 27 grudnia 2022 r. (KRS: 0000133668); 

− dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji, 

− dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, 

− zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych (płyta CD). 
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Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego, 
w myśl przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 
pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz 
z uwagi na właściwość miejscową jest Marszałek Województwa Opolskiego. 
 Na podstawie 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 
dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie 
dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu w dniu 2 stycznia 2023 r. (karta  
nr 443/2022).  
 Mając na względzie dyspozycję zawartą w art. 209 ustawy Poś, organ przy piśmie nr DOŚ-
RPŚ.7222.82.2022.AK z 29 grudnia 2022 r. przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek w postaci elektronicznej o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego. 
 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 w postępowaniu z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie 
zintegrowane nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi.  

Przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy zmiany ilości 
magazynowanych odpadów w danym czasie, największej masy odpadów, które mogą być 
magazynowane w wyznaczonych miejscach magazynowania lub całkowitej pojemności (wyrażone 
w Mg) wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów, dlatego organ nie żądał od Spółki 
aktualnego operatu przeciwpożarowego.  

Organ nie uznał również niniejszej zmiany pozwolenia zintegrowanego za istotną zmianę  
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, dlatego zgodnie z brzmieniem art. 41a ust. 6 ustawy  
o odpadach nie miał podstaw do zwrócenia się z prośbą do Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 
magazynowania odpadów, w których prowadzone jest przetwarzanie odpadów, w zakresie 
spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.  

Mając na względzie powyższe organ nie miał również podstaw do zmiany ustanowionego 
zabezpieczenia roszczeń - forma i wysokość pozostaje zgodna z postanowieniem Marszałka 
Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK z 9 marca 2021 r. określającym Usługom 
Komunalnym Sp. z o.o. w Głubczycach zabezpieczenie roszczeń w kwocie 95 560 zł  
w formie gwarancji bankowej, co jest wypełnieniem wymagań wynikających z przepisu art. 48a 
ustawy o odpadach. 

Marszałek Województwa Opolskiego uznał, że wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą 
w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego  
w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska, mogącą spowodować znaczące zwiększenie 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Wobec faktu, że wniosek zawierał braki formalne w postaci braku dołączonych oświadczeń 
wynikających z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 
z późn. zm.), Marszałek Województwa Opolskiego pismem z 11 stycznia 2023 r. nr DOŚ-
RPŚ.7222.82.2022.AK wezwał do uzupełnienia wniosku w tym zakresie. Stosowne dokumenty 
zostały doręczone organowi przy piśmie z 27 stycznia 2023 r. (bez numeru).  
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Mając na uwadze powyższe, organ pismem z 3 lutego 2023 r. nr DOS-RPŚ.7222.82.2022.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. 

Po przeanalizowaniu wniosku i uzupełnienia, organ uznał, że wniosek jest kompletny  
i może stanowić podstawę do zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją 
Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 z 13 października 2006 r. następnie zmienioną 
decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: nr DOŚ.MK.7636-30/10 z 7 czerwca 2010 r.,  
nr DOŚ.MK.7636-68/10 z 10 listopada 2010 r., nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 22 kwietnia 2011 r. 
(wraz z postanowieniem prostującym nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 8 listopada 2011 r.),  
nr DOŚ.7222.23.2012.MK z 6 czerwca 2012 r., nr DOŚ.7222.51.2012.MK z 25 września 2012 r.,  
nr DOŚ.7222.17.2014.JZ z 26 sierpnia 2014 r., nr DOŚ.7222.38.2014.JZ z 14 listopada 2014 r.,  
nr DOŚ.7222.65.2014.JZ z 2 lutego 2015 r., nr DOŚ-III.7222.38.2017.JZ z 11 sierpnia 2017 r.,  
nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ z 20 grudnia 2017 r., nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK z 6 września 2021 r. 
oraz nr DOŚ-III.7222.62.2021.JW z 18 lutego 2022 r. Zatem niniejszą decyzją organ zmienił 
odpowiednio pozwolenie zintegrowane. 

Do wniosku o niniejszą zmianę dołączono decyzję nr 16.2022.PZ Komendanta Powiatowego 
PSP w Głubczycach z 2 listopada 2022 r. znak: PZ.5585.7.4.2021 w zakresie zmiany terminu 
wykonania obowiązku zapewnienia uzupełniającego źródła wody (w stosunku do źródła 
podstawowego – wodociągu) do zewnętrznego gaszenia pożaru. Komendant Powiatowy PSP 
w Głubczycach określił nowy termin ww. obowiązku na 31 grudnia 2025 r.   

W niniejszej sprawie wnioskodawca przedłożył również kopię postanowienia Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z 15 grudnia 2022 r. nr 
PZ.5583.3.4.2020, w którym zaopiniowano pozytywnie spełnienie przez instalację wymagań 
określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności 
z warunkami ochrony przeciwpożarowej opisanymi w operacie przeciwpożarowym oraz 
zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach z 17 lutego 
2020 r. nr PZ.077.4.2020 w związku z wydaną cyt. wyżej decyzją Komendanta Powiatowego PSP 
w Głubczycach z 2 listopada 2022 r. nr 16.2022.PZ w zakresie prolongaty wykonania obowiązku.  

Wnioskowana zmiana nie będzie skutkowała jakąkolwiek zmianą w technologii czy warunkach 
emisji z instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności 
przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej. 

Mając na uwadze powyższe, Marszałek Województwa Opolskiego, uznając zasadność wniosku, 
przychylił się do niego w całości i niniejszą decyzją zmienił termin, do którego wyznaczono 
zastępcze źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, poprzez jego wydłużenie z 31 grudnia 
2022 r. do 31 grudnia 2025 r. 

Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego określone w decyzji Wojewody Opolskiego nr 
ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 z 13 października 2006 r., następnie zmienionej decyzjami Marszałka 
Województwa Opolskiego: nr DOŚ.MK.7636-30/10 z 7 czerwca 2010 r., nr DOŚ.MK.7636-68/10  
z 10 listopada 2010 r., nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 22 kwietnia 2011 r. (wraz z postanowieniem 
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prostującym nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 8 listopada 2011 r.), nr DOŚ.7222.23.2012.MK z 6 czerwca 
2012 r., nr DOŚ.7222.51.2012.MK z 25 września 2012 r., nr DOŚ.7222.17.2014.JZ z 26 sierpnia 
2014 r., nr DOŚ.7222.38.2014.JZ z 14 listopada 2014 r., nr DOŚ.7222.65.2014.JZ z 2 lutego 2015 r., 
nr DOŚ-III.7222.38.2017.JZ z 11 sierpnia 2017 r., nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ z 20 grudnia 2017 r., 
nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK oraz nr DOŚ-III.7222.62.2021.JW z 18 lutego 2022 r., pozostają bez 
zmian. 

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z punktem 46 części III załącznika do ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.), wydanie 
niniejszej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
trzy złote). Opłatę w ww. kwocie uiszczono 27 grudnia 2022 r., przelewem na konto Urzędu 
Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249. 

 
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. 
 

 
z upoważnienia 

Marszałka Województwa Opolskiego 
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 

 
 

Manfred Grabelus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Pan Wojciech Górnikowski – pełnomocnik Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
adres do korespondencji: 
WAMECO 
ul. Wierzbowa 15 
55-120 Pęgów 

2. aa 


