
Opole, 16 lutego 2015r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana 

Janusza Kisielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe PETROłVIEX Janusz Kisielewski z siedzibą w Komprachcicach przy ul. Pocztowej 3, złożonego 

pismem (bez numeru) z dnia 19.11.2014r. (data wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola 

w dniu 20.11.2014r.), o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanych 

w Opolu przy ul. Składowej 2 oraz ul. Kępskiej 3-5A 

orzekam 

I. Uchylić decyzję Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.EB.7660-28/2006 z dnia 05.04.2006r. udzielającą Panu 

Januszowi Kisielewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe PETROMEX Janusz Kisielewski zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości 

przy ul. Kępskiej 3-5. 

li. Zezwoiić Panu Januszowi Kisielewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą 

pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMEX Janusz Kisielewski z siedzibąw Komprachcicach 

przy ul. Pocztowej 3, na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie 

nieruchomości zlokalizowanych w Opolu przy ul. Składowej 2 (dz. nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów) oraz 

przy ul. Kępskiej 3-5A (dz. nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów). 

III. Określić dane identyfikacyjne posiadacza odpadów: 

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 754-006-97-43 

2. REGON: 530865920 

IV. Określić zgodnie z przedłożonym wnioskiem: 

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania i oznaczenie miejsca zbierania odpadów: 

1.1. Przy ul. Składowej 2 (działka nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakizów) 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Odpady niebezpieczne 

1. 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 
2. 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 
3. 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związku chiorowcoorganiczne 
4. 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chiorowcoorganicznych 
5. 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chiorowcoorganiczne 
6. 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chiorowcoorganicznych 
7. 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 
8. 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 
9. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 
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10. 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 
chlorowcoorganiczne 

11. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

12. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
13. 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegająoe biodegradacji 
14. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

15. 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 

16. 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

17. 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
inne niż wymienione w 13 03 01 

18. 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 
biodegradacji 

19. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki oiepła 
20. 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 
21. 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 
22. 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 
23. 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 
24. 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 
25. 13 07 02* Benzyna 
26. 13 08 99* Inne niewymienione odpady 
27. 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 

Przy ul. Kępskiej 3-5A (działka nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów) 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Odpady niebezpieczne 

1. 1501 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

2. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

3. 16 01 07* Filtry olejowe 
4. 1601 13* Płyny hamulcowe 
5. 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

Odpady inne niż niebezpieczne 

6. 16 01 22 Inne niewymienione elementy 

2. D/liejsce j sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów 

Magazynowanie odpadów wymienionych w tabeli, w punkcie IM.1.1, będzie miało 

w cysternie ustawionej na placu przy ul. Składowej 2 (działka nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów). Natomiast odpady 

wymienione w tabeli, w punkcie iV.1.2, magazynowane będą w wydzielonej części hali magazynowej 

zlokalizowanej przy ul. Kępskiej 3-5A (działka nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów) . 

Miejsca przeznaczone do zbierania odpadów położone są na obszarach nieobjętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Zarówno teren przy ul. Składowej 2, jak i przy ul. Kępskiej 3-5A są ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych. 

Odpady o niżej podanych kodach będą magazynowane w następujący sposób: 

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Miejsce i sposób 
magazynowania 

Odpady niebezpieczne 

1. 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 
metali niezawierająoe chlorowców 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

2. 12 01 19* Oleje z obróbki metali tatwo ulegające 
biodegradacji 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul, 
Składowej 2). 

3. 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki 
chlorowcoorganiczne 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ui. 
Składowej 2). 

4, 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierająoe 
związków chiorowcoorganicznyoh 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2), 

5. 13 01 09* 
Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 
chlorowcoorganiczne 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

6. 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierająoe związków 
ch loro wcoorg an iczn ych 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

7. 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ui. 
Składowej 2). 

8. 1301 12* Oleje hydrauliczne tatwo ulegające 
biodegradacji 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

9. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ui. 
Składowej 2). 

10. 13 02 04* 
Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 
związki chlorowcoorganiczne 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ui. 
Składowej 2). 

11. 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierająoe związków 
chiorowcoorganicznyoh 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

12. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 
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13. 13 02 07* 
Oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe łatwo ulegające 
biodegradacji 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

14. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

15. 13 03 06* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki 
chlorowcoorganiczne Inne niż 

wymienione w 13 03 01 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

16. 13 03 07* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

17. 13 03 08* 
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
inne niż wymienione w 13 03 01 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

18. 13 03 09* 
Oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
łatwo ulegające biodegradacji 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul, 
Składowej 2). 

19. 13 03 10* inne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

20. 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi 
śródlądowej 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

21. 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 
Odpady będą magazynowane w cysternie, 

ustawionej na wybetonowanym placu na działce 
nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów. 

22. 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

23. 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w 
separatorach 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

24. 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

25. 13 07 02* Benzyna 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 

26. 13 08 99* inne niewymienione odpady 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ul. 
Składowej 2). 
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27. 1501 11* 

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate eiementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 6, 
obręb Zakrzów (przy ui. Kępskiej 3-5A). 

28, 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 6, 
obręb Zakrzów (przy ui. Kępskiej 3-5A). 

29. 16 01 07* Filtry olejowe 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 6, 
obręb Zakrzów (przy ul. Kępskiej 3-5A). 

30. 16 01 13* Płyny hamulcowe 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 5, 
obręb Zakrzów (przy ui. Kępskiej 3-5A). 

31. 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu 
zawierające niebezpieczne substancje 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 6, 
obręb Zakrzów (przy ui. Kępskiej 3-5A). 

32. 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub 
jej produkty 

Odpady będą magazynowane w cysternie, 
ustawionej na wybetonowanym placu na działce 

nr 327/28, k.m. 6, obręb Zakrzów (przy ui. 
Składowej 2). 

Odpady inne niż niebezpieczne 

33. 16 01 22 inne niewymienione eiementy 

Odpady będą magazynowane w 
specjalistycznych pojemnikach, w hali 

magazynowej, na działce nr 340/10, k.m. 6, 
obręb Zakrzów (przy ui. Kępskiej 3-5A). 

3. Metody zbierania odpadów 

W ramach prowadzonej działalności PHU PETROMEX będzie prowadziła zbiórkę odpadów o ww. kodach na 

zlecenie ich wytwórców. Odpady wymienione w tabeli, w punkcie IV.1.1 będą dostarczane na teren zakładu 

samochodami ciężarowymi (cysternami) Wnioskodawcy, z których odpady będą przepompowywane do większej 

(4-komorowej) cysterny, ustawionej na terenie bazy transportowej w Opolu przy ul. Składowej 2 (działka nr 327/28, 

k.m. 6, obręb Zakrzów). Podział ww. odpadów jest prowadzony pod kątem ich typu oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegótowego 

postępowania z olejami odpadowymi. Po zapełnieniu, cysterna, do której przepompowywane będą odpady 

z mniejszych cystern, będzie transportowała zgromadzone odpady do uprawnionego odbiorcy zewnętrznego. 

Natomiast odpady wymienione w tabeli, w punkcie IV.1.2 dostarczane będą na teren działki nr 340/10, k.m. 6, 

obręb Zakrzów, zlokalizowanej przy ul. Kępskiej 3-5A, samochodami ciężarowymi Wnioskodawcy, gdzie będą 

następnie selektywnie magazynowane w wydzielonej części hali magazynowej, do momentu zgromadzenia 

większej ilości. Następnie odpady będą przekazywane odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 

gospodarki ww. odpadami. 
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4. Dodatkowe warunki zbierania odpadów; 

a) ilość odpadów zbieranych na terenie obiektów przy ul. Składowej 2 (działka nr 327/28, k.m. 6, obręb 

Zakrzów) oraz Kępskiej 3-5 (działka nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów) w Opolu powinna być dostosowana 

do możliwości technicznych oraz organizacyjnych firmy, 

b) zabrania się mieszania odpadów olejowych objętych niniejszym zezwoleniem z innego rodzaju odpadami 

lub substancjami, w tym: odpadami stałymi, odpadami zawierającymi PCB, płynami chłodniczymi, płynami 

hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami niebędącymi olejami, 

c) cysterna, w której będą gromadzone przepracowane oleje, winna być zlokalizowana na terenie 

0 uszczelnionej nawierzchni, wyposażonej w urządzenia podczyszczające (separatory substancji 

ropopochodnych), 

d) nie zezwala się na gromadzenie odpadów w postaci zmieszanej; odpady winny być gromadzone selektywnie, 

w wyznaczonych do tego celu miejscach, 

e) obiekt, w którym zbierane są odpady winien być wyposażony w środki ochrony przeciwpożarowej oraz do 

usuwania ewentualnych skażeń środowiska (sorbenty, miotły, łopaty, itp.), 

f) magazynowanie odpadów na terenie obiektów położonych w Opolu przy ul. Składowej 2 (działka nr 327/28, 

k.m. 6, obręb Zakrzów) oraz Kępskiej 3-5 (działka nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów), należy 

prowadzić w sposób całkowicie zabezpieczający środowisko przed jakimkolwiek 

zanieczyszczeniem, 

g) odbiorcami odpadów mogą być wyłącznie podmioty posiadające zezwolenia właściwych organów ochrony 

środowiska na gospodarowanie odpadami, 

h) gospodarowanie odpadami winno być nadzorowane przez osoby posiadające przeszkolenie w zakresie 

postępowania z odpadami oraz posiadające doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju pracy, 

i) na terenie obiektu, w którym będzie prowadzona działalność, należy na bieżąco utrzymywać porządek 

1 czystość. 

5. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych 

a) z odpadami olejowymi postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 

2004r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192, poz. 1968) 

V. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia ustala się do dnia 15 lutego 2025r. 

Uzasadnienie 

Pan Janusz Kisielewski prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

PETROMEX Janusz Kisielewski z siedzibąw Komprachcicach przy ul. Pocztowej 3, wystąpił do Prezydenta Miasta 

Opola z wnioskiem (bez numeru) z dnia 19.11.2014r. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie 

nieruchomości zlokalizowanych w Opolu przy ul. Składowej 2 i przy ul. Kępskiej 3-5A. 
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Jednocześnie Strona zawnioskowała o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.i.EB.7660-

28/2006 z dnia 05.04.2006r. udzielającej Wnioskodawcy zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie 

nieruchomości zlokalizowanej przy ui. Kępskiej 3-5A (tj. działka nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów). 

Do przedłożonego wniosku dołączono następujące dokumenty: 

- dokumentację pn. „wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów przez Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe PETROMEX Janusz Kisielewski", opracowaną przez EKOPLAN-Radosław Kowalczyk, 

- wydruk z księgi wieczystej nr OP1O/00089582/5, potwierdzający tytuł prawny do działki o numerze ewid. 

340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Kępskiej 3-5A oraz kopię umowy dzierżawy 

nieruchomości, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Składowej 2,, czym spełniono wymóg art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), zgodnie z którym magazynowanie 

odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny, 

- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

- dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w wysokości 616 zł. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, pismem nr 

OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 08.12.2014r., wezwano Stronę o uzupełnienie wniosku, m.in.: w zakresie spełnienia 

wymogu art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, tj. oznaczenia miejsca zbierania odpadów, 

poprzez wskazanie na jakich działkach będą magazynowane poszczególne odpady, przedstawienia od jakich 

podmiotów oraz do jakich odbiorców będą przekazywane odpady. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, 

iż według obecnie obowiązującego podziału geodezyjnego, nie istnieje działka o nr ewid. 327/6, k.m. 6, obręb 

Zakrzów (przy ul. Składowej 2 w Opolu) oraz wezwano Wnioskodawcę do złożenia o wyjaśnień w tym zakresie. 

Pismem (bez numeru) z dnia 12.12.2014r. (data wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 

Opola w dniu 15.12.2014r.), Wnioskodawca przedłożył dodatkowe informacje. 

Jednak z uwagi na rozbieżności wynikające ze złożonego wniosku i uzupełnienia, a także w odniesieniu do 

faktu, iż po raz kolejny został podany nieaktualny nr działki nieruchomości przy ul. Składowej 2, ponownie pismem 

nr OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 17.12.2014r., wezwano Wnioskodawcę o jednoznaczne określenie, w jakich 

lokalizacjach i na jakich działkach będą magazynowane odpady, a także o określenie, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczególowego postępowania 

z olejami odpadowymi, czy odpady olejowe będą magazynowane razem w jednej komorze cysterny. Wskazano 

również, że zasadnym byłoby zweryfikowanie umowy dzierżawy z dnia 31.08.2010r., dotyczącej dzierżawy terenu 

przy ul. Składowej 2 w odniesieniu do zawartego w niej zapisu dotyczącego nr działki, ponieważ z ustaleń 

tutejszego Organu wynikało, że działka nr 327/8, k.m. 6, obręb Zakrzów, została podzielona. 

Ponadto, pismem nr OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 18.12.2014r. tut. Organ zawiadomił Wnioskodawcę, iż 

w dniu 30.12.2014r. zostanie przeprowadzona wizja lokalna przedmiotowych terenów, tj. przy ul. Kępskiej 3-5A 

i Składowej 2, w celu sprawdzenia w jakich warunkach będzie miało miejsce zbieranie odpadów. 

W dniu 30.12.2014r. przedstawiciele tutejszego Organu przybyli do miejsca prowadzenia działalności. 

Jednakże z uwagi na nieobecność w tym dniu Wnioskodawcy na ww. terenie, niemożliwe było m.in. wejście do hali 

magazynowej przy ul. Kępskiej 3-5A. Stwierdzono natomiast, iż za budynkiem przy ul. Kępskiej 5A zgromadzone 
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są beczki oraz pojemniki na odpady typu mauzer. Pojemniki te częściowo znajdowały się na terenie 

niezabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, na wolnej przestrzeni. Uznano, iż w ww. pojemnikach 

znajdują się oleje odpadowe. Ponadto, tutejszy Organ ustalił, iż na działce nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów, 

znajduje się budynek o numerze porządkowym 5A. W związku z powyższym jako miejsce zbierania odpadów 

wymienionych w punkcie IV.1.2 przyjęto ul. Kępska 3-5A. 

W odpowiedzi na pismo nr OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 17.12.2014r., Wnioskodawca przedłożył pismo (bez 

numeru) z dnia 02.01.2015r. (data wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola w dniu 

05.01.2015r.), w którym ostatecznie wskazał na działce o jakim numerze będązbierane odpady przy ul. Składowej 

2, a także wskazał, które odpady będą magazynowane w jednej komorze cysterny (cysterna przeznaczona do 

magazynowania odpadów posiada 4 komory). Ponadto, Strona poinformowała tut. Organ, że ze względu na okres 

świąteczny nie była możliwa weryfikacja umowy dzierżawy terenu przy ul. Składowej 2 o stosowny aneks. 

W odniesieniu do przeprowadzonej w dniu 30.12.2014r. wizji terenowej, tut. Organ pismem 

nr OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 07.01.2015r. wezwał Wnioskodawcę o wyjaśnienia w zakresie m.in.: 

zgromadzonych na placu za budynkiem o nr 5A przy ul. Kępskiej beczek oraz pojemników na odpady typu mauzer. 

Ponadto, ponownie wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie umowy dzierżawy terenu przy ul. Składowej 2 

0 stosowny aneks. 

Pismem (bez numeru) z dnia 12.01.2015r. (data wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska w dniu 

14.01.2015r.) Strona wyjaśniła, iż na placu za budynkiem przy ul. Kępskiej 5A nie są gromadzone żadne odpady 

ciekłe, a w pojemnikach znajdują się różnego rodzaju substancje przeznaczone do sprzedaży, np. płyny do 

spryskiwaczy. Dołączony został również aneks do umowy dzierżawy terenu przy ul. Składowej 2 . . , , . :„ , ,„ •: 

W związku z powyższym, tut. Organ pismem nr OŚR.6233.77.2014.IZ z dnia 15.01.2014r. zawiadomił 

Wnioskodawcę, iż z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji terenowej z udziałem Strony w dniu 

30.12.2014r., wyznaczono nowy termin wizji na dzień 27.01.2015r. W powyższym zawiadomieniu poinformowano 

również Wnioskodawcę, iż toczące się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów nie 

może zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) i wyznaczono nowy termin 

rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 27.02.2015r. 

Wdniu27.01.2015r. przeprowadzono wizję terenu przy ul. Składowej 2 oraz przy ul. Kępskiej 3-5A w Opolu. 

Podczas przeprowadzonej wizji stwierdzono, iż odpady ciekłe, które zostały wymienione w tabeli, w punkcie IV.1.1 

niniejszej decyzji, będą magazynowane w 4-komorowej cysternie ustawionej na wybetonowanym placu przy 

ul. Składowej 2 w Opolu. Natomiast w trakcie wizji terenu w Opolu przy ul. Kępskiej 

3-5A, stwierdzono, iż odpady wymienione w tabeli, w punkcie IV.1.2 niniejszej decyzji, będą magazynowane 

w wydzielonej części hali magazynowej zlokalizowanej na działce nr 340/10, k.m. 6, obręb Zakrzów. W hali tej 

znajdują się również oleje silnikowe oraz np. płyny do spryskiwaczy niebędące odpadami, przeznaczone przez 

Wnioskodawcę do sprzedaży (zgodnie z zapisami wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej przeważającą działalność PHU PETROMEX Janusz Kisielewski stanowi sprzedaż hurtowa paliw 

1 produktów pochodnych). 
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z zapisów, dołączonego do wniosku aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wynika, iż przedmiotem działalności PETROMEX Janusz Kisielewski jest również zbieranie odpadów 

innych niż niebezpieczne oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

Miejsca przeznaczone do zbierania odpadów, położone są na terenach nieobjętych ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta 

Opola. 

Do wniosku nie została dołączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 42 ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), który stanowi, że do wniosków o 

wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże 

zbieranie odpadów w postaci olejów, nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla którego wymagane byłoby 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy o odpadach we wniosku określono: NIP oraz numer REGON 

posiadacza odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz 

rodzaje magazynowanych odpadów., a także opis stosowanych metod zbierania odpadów. Przedstawiono również, 

zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać 

działalność w zakresie zbierania odpadów, tj.: 

- wskazano, iż urządzenia wykorzystywane przy zbieraniu odpadów będą obsługiwane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje (posiadające konieczne uprawnienia do obsługi tego typu 

urządzeń), a także przeszkolone w zakresie obsługi ww. maszyn z zachowaniem zasad BHP i ochrony 

środowiska oraz posiadające badania lekarskie do pracy na ww. stanowiskach; 

- wskazano, że do zbierania odpadów będą wykorzystywane cysterny posiadające wszystkie niezbędne 

dokumenty potwierdzające ich należyty stan techniczny, atesty szczelności oraz świadectwa 

dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych; 

- cysterna, w której gromadzone będą odpady w postaci olejów odpadowych, zostanie ustawiona na 

wybetonowanym placu, który jest wyposażony w kanalizację deszczową wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi, a miejsce magazynowania tych odpadów będzie wyposażone w sorbenty, 

umożliwiające zebranie ewentualnie powstałych w trakcie przepompowywania (z mniejszej cysterny do 

większej ustawionej na placu) wycieków. 

Strona zawnioskowała o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

na okres 10 lat, spełniając tym samym wymóg art. 42 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o odpadach. 

Spełniając wymóg art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy o odpadach Wnioskodawca opisał czynności, jakie będą 

podejmowane w ramach monitorowania i kontroli działalności w zakresie zbierania odpadów. Ponadto, PHU 

PETROMEX Janusz Kisielewski będzie zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbieranych i przekazywanych 

odpadów oraz składania rocznych sprawozdań o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Ewidencja powinna być prowadzona zgodnie z art. 66 i 67 ww. ustawy o odpadach, 
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z zastosowanie kart ewidencji odpadów. Po zakończeniu każdego roku, w terminie do 15 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy, zgodnie z art. 75 i 76 ustawy o odpadach powinno być sporządzane i przekazywane Marszałkowi 

Województwa Opolskiego zbiorcze sprawozdanie. 

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach, we wniosku zostały opisane czynności, które 

zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem, tj. wszystkie zebrane 

odpady zostaną przekazane firmom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania 

odpadami, miejsce zbierania zostanie uprzątnięte, a elementy techniczne wyposażenia zostaną odsprzedane 

firmom prowadzącym działalność gospodarczą o podobnym zakresie, w innym miejscu. 

W związku z powyższym uznano, iż przedłożone dokumenty spełniają wymagania określone w art. 42 ust. 

1 ww. ustawy o odpadach, a przewidywane do zbierania odpady zostały sklasyfikowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów {Dz.U. z 2014r, poz. 

1923). 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Strony należy uznać, iż dysponuje ona wystarczającymi warunkami 

technicznymi i organizacyjnymi do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Zaproponowany we wniosku sposób magazynowania i postępowania ze zbieranymi odpadami uznano za 

prawidłowy z punktu widzenia ochrony środowiska. . . 

W zezwoleniu niniejszym, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach określono: NIP oraz numer REGON 

posiadacza odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz 

rodzaje magazynowanych odpadów, opisano metody zbierania odpadów, z uwagi na specyfikę odpadów, 

wskazano dodatkowe warunki zbierania odpadów, a także określono czas obowiązywania zezwolenia, zgodnie 

z wnioskiem Strony. Ponadto, biorąc pod uwagę specyfikę zbieranych odpadów, w szczególności niebezpiecznych 

w postaci olejów odpadowych oraz potrzebę zachowania wymagań ochrony środowiska, wskazano wymagania 

wynikające z przepisów odrębnych, powołując się na odpowiednie regulacje prawne. 

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach, zgodnie z którym prowadzenie zbierania odpadów wymaga zezwolenia. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. 

ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio, ze względu na 

miejsce zbierania odpadów. 

Organem ochrony środowiska właściwym ze względu na miejsce zbierania odpadów, do wydania niniejszej 

decyzji, w myśl art. 41 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy o odpadach, jest starosta, którym dla miasta Opola jest 

Prezydent Miasta Opola. 

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z art. 44 ww. ustawy o odpadach oraz zgodnie z wnioskiem Strony na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W związku z tym czas obowiązywania niniejszego zezwolenia określono 

jak w punkcie V, zgodnie z wnioskiem Pana Janusza Kisielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. 

PHU PETROMEX Janusz Kisielewski, tj. do dnia 15 lutego 2025r. 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
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Od niniejszej decyzji służy odwołanie do' Sęmorządowefo\ K-d|egium Odwoławczego w Opolu, za 

pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w tęFitinie ^ daty Jej otrzymania. 

zup. Prezydenta Miasta 

Małgorzata Rabiśga 
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Srodowska i Rolnictwa 

Decyzja niniejsza podłega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł (słownie złotych: sześćset szesnaście) na podstawie ań. 
1 ust. 1 pkt 1 łit.c, ań. 5 ust. 1, ań. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2014r. poz.1628 ze zm.) oraz pkt 43c ppkt a części III załącznika do cytowanej ustawy. 
Opłata w wymienionej wysokości uiszczona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. 
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) w kasie Urzędu Miasta Opoła w dniu 19.11.2014r., wpłata KP 
nr: 3os/196/7362 drogą elektroniczną na konto Urzędu Miasta w dniu 19.11.2014r. 

1y P. Janusz Kisielewski 
PHU PETROMEK 
46-070 Komprachcice, ul. Pocztowa 3 
Adres do korespondencji: 
PHU PETROMEX Janusz Kisielewski 
45-124 Opole, ul. Składowa 2 
NIP: 754-006-97-43 REGON: 530865920 

2. Marszalek Województwa Opolskiego 
45 -082 Opole, ul. Piastowska 14 

3. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 

4. aa 

Data i podpis 

Otrzymują: 

fza zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
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