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DOŚ-RPŚ.7220.30.2022.HM Opole, dnia  30 listopada 2022 roku
 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 70 ust. 1 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.) oraz art. 123  §  1  pkt  
ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 
2000 z późn. zm.) 

postanawiam

odstąpić od wydania opinii w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola 
- Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów" planowanego na terenie Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Uzasadnienie

Pismem nr OŚR.6550.69.2022.MKb z 14 listopada 2022 r. (data wpływu do UMWO – 
16.11.2022 r.) Prezydent Miasta Opola zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego, 
w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 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.) zwanej dalej ustawą ooś, 
o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Recyklingu i 
Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” 
na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Do ww. pisma dołączono:

 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku Pana Krzysztofa Haziak pełnomocnika 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z 26 września 2022 r. (bez numeru) o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Recyklingu i Odzysku 
Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”;

 dokumentację pn. „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa 
Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego 
Przekształcania Odpadów” sporządzoną w wrześniu 2022 r. przez Pana Krzysztofa Haziak 
pełnomocnika Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.;

 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pisma Pana Krzysztofa Haziak pełnomocnika 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,  z 7 listopada 2022 (bez numeru) wraz z aneksem nr 1 do 
raportu. 

Z przedłożonych danych wynikało, że Pan Krzysztof Haziak - pełnomocnik Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. - pismem z 26 września 2022 r. (bez numeru) zwrócił się do Prezydenta 
Miasta Opola o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego 



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskie.pl

www.opolskie.pl

Przekształcania Odpadów” obejmującego budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów 
innych niż niebezpieczne dla której zdolność przetwarzania określono na 2,7 Mg na godzinę. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w przedmiotowym postępowaniu Prezydent Miasta Opola, 
przed jej wydaniem, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, 
jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), 
a więc kwalifikowane jest jako instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę 
prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części 
stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów 
technologicznych.

Na podstawie dokumentów i danych przedłożonych przez Pana Krzysztofa Haziak tutejszy 
organ ocenia, iż instalacja, której dotyczy przedmiotowe postępowanie, tj. instalacja termicznego 
przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności 2,7 Mg na godzinę, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), nie jest zaliczana do 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, mając na uwadze przepis art. 201 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego zaliczana jest instalacja do termicznego przekształcania odpadów innych niż 
niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 Mg na godzinę.

Biorąc pod uwagę dane zawarte w przedłożonym tutejszemu organowi wniosku prowadzenie 
ww. instalacji termicznego przekształcania odpadów planowanej do zrealizowania w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, zatem opinia Marszałka Województwa Opolskiego dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie jest wymagana.

Mając na względzie powyższe, Marszałek Województwa Opolskiego odstępuje od wydania 
opinii w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 2 
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Manfred Grabelus
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Otrzymuje:
/epuap/ 

1. Prezydent Miasta Opola  - z prośbą o powiadomienie o przedmiotowej opinii stron postępowania, w tym 
zwłaszcza w trybie art. 10 kpa 
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

Do wiadomości: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Pan Krzysztof Haziak
ul. Strumykowa 28 A m. 31
65-101 Zielona Góra

2. aa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii 
Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub 
adresem email: iod@opolskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacja zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z przepisów prawa (JRWA).
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
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