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DOŚ-RPŚ.7222.74.2022.JZ Opole, dnia 5 grudnia 2022 roku 
  

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 113 § 1 i § 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 oczywistą omyłkę pisarską w wydanej decyzji Marszałka Województwa 
Opolskiego nr DOŚ-III.7222.63.2016.JZ z 15 lipca 2022 r., zmieniającej pozwolenie zintegrowane 
udzielone Remondis Opole Sp. z o. o. decyzją Marszałka Województwa Opolskiego 
nr DOŚ.7222.37.2014.JZ z 29 maja 2015 r. dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 
innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 60 000 Mg/rok, tj. 164,4 Mg/dobę wraz 
z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz instalacją do kompostowania 
odpadów, powiązanych technologicznie z ww. instalacją biologiczną,  zlokalizowanych w Opolu przy 
ul. Podmiejskiej 69, w następujący sposób: 
 

Tabela 15a, ujęta w punkcie II.8.4 pn. „Monitoring emisji do powietrza”, w podpunkcie b pn. „od 

18.08.2022 r.”, o brzmieniu: 

„Tabela nr 15a.  

Lp. Substancja Norma Częstotliwość Emitory 

1 Pył EN-12284-1 Raz na sześć miesięcy  
E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8a, E8b 

2 Całkowite LZO EN 12619 Raz na sześć miesięcy 
E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8a, E8b 

3 Amoniak Dowolna metoda objęta zakresem 
akredytacji laboratorium 
wykonującego pomiary 

Raz na sześć miesięcy E8a, E8b 

4 Siarkowodór Raz na sześć miesięcy E8a, E8b 

„ 

winna brzmieć: 

„Tabela nr 15a.  

Lp. Substancja Norma Częstotliwość Emitory 

1 Pył EN-13284-1 Raz na sześć miesięcy  
E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8a, E8b 

2 Całkowite LZO EN 12619 Raz na sześć miesięcy 
E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8a, E8b 

3 Amoniak Dowolna metoda objęta zakresem 
akredytacji laboratorium 
wykonującego pomiary 

Raz na sześć miesięcy E8a, E8b 

4 Siarkowodór Raz na sześć miesięcy E8a, E8b 

„ 
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Uzasadnienie 

Decyzją  nr DOŚ-III.7222.63.2016.JZ z 15 lipca 2022 r. Marszałek Województwa Opolskiego, na 
wniosek Remondis Opole Sp. z o. o., zmienił pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka 
Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.37.2014.JZ z 29 maja 2015 r. dla instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 60 000 Mg/rok, 
tj. ok. 164,4 Mg/dobę wraz z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz instalacją 
do kompostowania odpadów, powiązanych technologicznie z ww. instalacją biologiczną,  
zlokalizowanych w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. 

Przedmiotową decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.63.2016.JZ 
z 15 lipca 2022 r. dostosowano między innymi zapisy pozwolenia zintegrowanego do wymogów 
wynikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

Organ redagując treść punktu II.8.4b, w którym określił monitoring poziomu emisji do powietrza, 
zgodny z konkluzjami BAT, omyłkowo wpisał niewłaściwą normę dla pomiaru pyłu z instalacji. 
A mianowicie w decyzji określono, iż pomiar pyłu należy wykonywać zgodnie z normą EN-12284-1, 
zaś konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do przetwarzania odpadów  
(BAT8) określają, iż pomiaru emisji pyłu należy dokonywać za pomocą normy EN-13284-1.  

Biorąc pod uwagę treść wniosku w tym zakresie, jak również intencje organu i zapisy konkluzji 
BAT, powyższe należy uznać z omyłkę pisarską, którą niniejszym postanowieniem prostuje się 
z urzędu. 

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 zażalenia przez 
ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. 

 

z upoważnienia 
Marszałka Województwa Opolskiego 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 
 

Manfred Grabelus 

 

Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Remondis Opole Sp. z o.o. 
Al. Przyjaźni 9 
45-573 Opole 

2. a.a. 


