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DOŚ-RPŚ.7222.57.2022.NG Opole, dnia 23 września 2022 roku

DECYZjA

Na podstawie art. 192 w związku z art. 216 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Poremby z 10 sierpnia 2022 r. bez numeru (data
wp+ywu do UMWO - 16.08.2022 r.) o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją
Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.lll.7222.24.20l6.MSu z 9 stycznia 2017 r., ze zmianą
w decyzji nr DOŚ-lll.7222.l8.20l8.MSu z 8 maja 2018 r. i nr DOŚ-Ill.7222.48.20l9.AKa z 16 marca
2020 r., dla instalacji do chowu drobiu - brojlerów kurzych o liczbie 55000 stanowisk,
zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Ciesznowie, gm. Głogówek.

orzekam

1. zmienić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOś.lll.7222.24.20l6.MSu
z 9 stycznia 2017 r., ze zmianą w decyzji nr DOŚ-Ill.7222.l8.20l8.MSu z 8 maja 2018 r. i nr DOŚ-
lll.7222.48.20l9.AKa z 16 marca 2020 r., udzielającą Panu Piotrowi Porembie, pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu - brojerów kurzych o liczbie 55 000 stanowisk,
zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Ciesznowie, gmina Głogówek, w następujący sposób:

1. Punkt Vll.4. pn. ,,Monitoring ilości i jakości wytwarzanych odpadów w instalacji IPPC"
otrzymuje nowe brzmienie:

,,VII.4. Monitoring ilości i jakości wytwarzanych odpadów

Monitoring ilości wytwarzanych odpadów, prowadzony będzie przez zakład, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ilość wytworzonych odpadów określana będzie wagowo - zakład wyposażony jest
w wagę.?

Il. Pozostałe punkty pozwolenia pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Piotr Poremba pismem z 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu do UMWO - 16.08.2022 r.)
zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia
zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr
DOŚ.lll.7222.24.20l6.MSu z 9 stycznia 2017 r., ze zmianą w decyzji nr DOŚ-lll.7222.l8.20l8.MSu
z 8 maja 2018 r. i nr DOŚ-Ill.7222.48.20l9.AKa z 16 marca 2020 r., pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do chowu drobiu - brojlerów kurzych o liczbie 55 000 stanowisk, zlokalizowanej na
terenie fermy drobiu w Ciesznowie, gmina Głogówek. Wniosek złożono w odpowiedzi na
wezwanie Marszałka Województwa Opolskiego z 15 lutego 2022 r. nr DOŚ-Ill.7222.3.46.2021.MSu
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wystosowane w wyniku przeprowadzone), zgodnie z art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, analizy pozwolenia zintegrowanego.

Do wniosku dołączono:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- streszczenie wniosku w języku nietechnicznym,
- zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych - płyta CD.

Do wniosku nie zostały dołączone zaświadczenia o niekaralności, bowiem zakres wniosku
nie obejmował zmian ustalonych w ww. pozwoleniu zintegrowanym warunków gospodarowania
odpadami, tj. nie wnioskowano o zmianę rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich miejsc
magazynowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z punktem 6 ppkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogqcych
powodować znaczne mnieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169), w związku z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą Poś,
podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego,
w myśl przepisu art. 378 ust. 2a ustawy Poś, w związku z Ei 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz z uwagi na właściwość miejscową jest Marszałek
Województwa Opolskiego.

Wypełniając obowiązek określony w art. 209 ust. 1 ustawy Poś, zapis wniosku o zmianę
pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej został przekazany Ministrowi Klimatu
i Środowiska przy piśmie nr DOŚ-RPŚ.7222.57.2022.NG w dniu 18 sierpnia 2022 r.

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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, na stronie internetowej Ekoportal (karta
nr 283/2022) w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Wobec faktu, ze wniosek spełnH wymogi formalne, organ pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r.
nr DOŚ-RPŚ.7222.57.2022.NG zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego, jednocześnie informując
o uprawnieniach strony, wynikających z art. 10 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dotyczących możliwości
czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Po analizie merytorycznej wniosku organ uznał, że wniosek jest kompletny i może stanowić
podstawę do zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z 9 września 2022 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.57.2022.NG organ zawiadomił Stronę
o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się z caWcią dokumentacji zgromadzonej
w sprawie przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie organu.
W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.
W tym samym piśmie Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił prowadzącego instalację,
mając na względzie przepis art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że
przedmiotowa sprawa nie moze być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność
zawiadomienia Strony o zakończeniu postępowania i zapewnienia Stronie możliwości zapoznania
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się z zebranymi dokumentami, a także określił ostateczny termin załatwienia sprawy do 30
wrzeŚnia 2022 r.

Marszałek Województwa Opolskiego po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku uznał, że
wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w rozumieniu przepisów art. 214 ust. 3 ustawy Prawo
ochrony środowiska, mogąca spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na
środowisko, gdyż nie następuje zwiększenie skali działalności. Planowana zmiana nie mieści się
również w definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, ponieważ przez
istotną zmianę instalacji w rozumieniu tego przepisu uważa się taką zmianę sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która powodowałyby znaczące zwiększenie
negatywnego oddziaływania na środowisko, a planowane zmiany nie powodują emisji, która
uległaby znacznemu zwiększeniu.

Organ, mając,na względzie złożony wniosek, niniejszą decyzją zmienił brzmienie punktu
Vll.4 pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją DOŚ.lll.7222.24.20l6.MSu z 9 stycznia
2017 r., ze zmianą w decyzji nr DOŚ-Ill.7222.l8.20l8.MSu z 8 maja 2018 r. i nr DOŚ-
Ill.7222.48.20l9.AKa z 16 marca 2020 r., dotyczącego monitoringu ilości wytwarzanych odpadów
poprzez wprowadzenie ogólnych zapisów wskazujących na czym będzie on polegał z
jednoczesnym wykreśleniem wskazanego w pozwoleniu zintegrowanym przepisu prawa, tj. art. 66
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1243 z późn. zm.l który zawężał zakres prowadzenia
monitoringu.

Pozostałe punkty decyzji pozostawiono bez zmian.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę sk«:irbowq zgodnie z pozycjq / punktem 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/ (słownie: dziesięć złotych). Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta
Opola: Bank Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 10 sierpnia 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 doręczenia.

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 zestron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z upoważnieni,
Marszałka Wojewódz:a Op5dskiego

Dyrektor Departamentu4chr5?rodowiska
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