
  
 
 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

WE WROCŁAWIU 
 

AL. JANA MATEJKI 6 
50-333 WROCŁAW 

 
WOOŚ.4221.91.2018.MK.13                                               Wrocław, dnia 13 listopada 2019 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  

oraz art. 77 ust. 1 pkt 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), 

postanawiam 

sprostować na wniosek strony, oczywistą omyłkę w pkt. II.5 postanowienia uzgadniającego  

znak: WOOŚ.4221.91.2018.MK.11, wydanego w dniu 24 października 2019 r.  

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej", polegającą na błędnym 

wskazaniu sposobu magazynowania odpadów na terenie zakładu, w ten sposób, że: 

omyłkowo wpisano błędny sposób magazynowania: 

II.5  Odpady na terenie zakładu magazynować selektywnie, w odpowiednio opisanych 

pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, dostosowanych do właściwości 

magazynowanych odpadów, ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych 

powierzchniach. 

zastępuje się właściwym sposobem magazynowania:  

II.5  Odpady na terenie zakładu magazynować w kontenerach, pojemnikach, koszach 

stalowych, workach lub luzem w sposób uporządkowany w wydzielonej części hali 

produkcyjnej, wiacie lub na utwardzonym placu magazynowym wyposażonym  

w system ujmowania ścieków przemysłowych. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 października 2019 r. tut. organ dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali 

produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy  

przy ul. Pątnowskiej wydał postanowienie uzgadniające znak: WOOŚ.4221.91.2018.MK.11. 

Wnioskodawca pismem z dnia 5 listopada 2019 r. (data wpływu: 6 listopada 2019 r.) 

wniósł o sprostowanie oczywistej omyłki. 

Analiza własna wydanego postanowienia uzgadniającego wykazała, że w wyniku omyłki 

pisarskiej błędnie wskazano sposób magazynowania odpadów na terenie zakładu – 

wskazano, że odpady na terenie zakładu magazynowane będą selektywnie, w odpowiednio 
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opisanych pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, dostosowanych do właściwości 

magazynowanych odpadów, ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych powierzchniach. 

Magazynowanie niektórych rodzajów odpadów np. opon  wyłącznie  

w pojemnikach/zbiornikach/kontenerach byłoby wielkim utrudnieniem w prowadzeniu 

działalności. Taki zapis powoduje, że warunek określony w punkcie II.5 przedmiotowej 

sprawy jest trudny do zrealizowania i niezgodny z zapisami w dokumentacji sprawy. 

W tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować. 

Z uwagi na powyższe, organ postanowił jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska za pośrednictwem organu, które je wydał w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1. Prezydent Miasta Legnicy– wysyłka ePUAP 
Pl. Słowiański 8 , 59-220 Legnica 

2. 3MD Recycling Sp. z o. o. 
ul. Pątnowska 81, 59-220 Legnica 
reprezentowana przez: 
Katarzyna Medyńska 
AZ Management Adrian Zając 
ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica 
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