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DECYZJA   Nr  SR-267/2022 
 
 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 
r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 183, art. 188, art. 201, art. 202, 
art. 204, art. 211, art. 376 pkt 2, 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1973, ze zm.), dalej Poś, po rozpatrzeniu wniosku SFW Energia 
Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice z dnia 02.12.2021 r., 
uzupełnionego w dniu 07.02.2022 r.,  

 
 

ORZEKAM 
 
 

zmienić decyzję Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-351/2006  
z dnia 28.06.2006 r., zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Gliwice 
Nr ŚR-622/2009 z dnia 31.07.2009 r., decyzją Prezydenta Miasta 
Gliwice Nr ŚR-402/2011 z dnia 20.06.2011 r., decyzją Prezydenta 
Miasta Gliwice Nr ŚR-1136/2014 z dnia 11.12.2014 r. oraz decyzją 
Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-232/2016 z dnia 01.03.2016 r., oraz 
decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr-ŚR319/2017 z dnia 16.06.2017 r. 
udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw 
ciepłowni SFW Energia Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. św. Urbana 
17 w Gliwicach, w następujący sposób: 
 
 
 
1. Punkt 1.2.1.1. otrzymuje brzmienie : 
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1.2.1.1. Dopuszczalna wielkość emisji dla kotłów: ORm-26, OR-35 

 
* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie 
z punktem 1.2.1.5 
 
2. Punkt 1.2.1.2. otrzymuje brzmienie : 
 
 
1.2.1.2. Dopuszczalna wielkość emisji dla kotła OR-16N 

Moc cieplna 
źródła [MW] 

Dopuszczalna ilość w mg/m3
u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy 

zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych 

SO2 

NO2 

Pył  

do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

> 5 i ≤ 20 1300 1100 1100 400 100 100 50 

 
 
* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie 
z punktem 1.2.1.5 

Moc cieplna 
źródła [MW] 

Dopuszczalna ilość w mg/m3
u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy 

zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych 

SO2 

NO2 

Pył  

do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

> 20 i < 50 1500 1100 400 400 
100 100 30 
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3. Punkt 1.2.1.3. otrzymuje brzmienie : 
 
 
1.2.1.3. Dopuszczalna wielkość emisji dla każdego z kotłów wodnych olejowych 
Eisenwork Theodor Loos GmbH (emitor E-2) 
 

Moc cieplna 
źródła [MW] 

Dopuszczalna ilość w mg/m3
u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy 

zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych 

SO2 NO2 

Pył  do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

do 

31.12.2024r. 

*od 

01.01.2025r. 

do 

31.12.2029r. 

od 

01.01.2030r. 

> 5 i ≤ 20 850 850 350 400 400 200 50 

* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie 
z punktem 1.2.1.5 
 
 
4. Po punkcie 1.2.3.4. dodaje się punkt 1.2.1.5. w brzmieniu : 
 
 
1.2.1.5. Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji 
 
W okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do czasu spełniania warunków, o których mowa 
w art. 146j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy POŚ, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2029 r. – dla źródeł będących częścią instalacji wymagającej pozwolenia 
zintegrowanego, obowiązują określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej 
emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu, 
nie wyższe niż wielkości dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 
31 grudnia 2024 r., a także wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie 
wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji obowiązująca w dniu 
31 grudnia 2024r. albo wartość 1100mg/m3

u, w zależności od tego, która z tych 
wartości jest niższa. 
  
 
5. Pozostałe punkty decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-351/2006 
z dnia 28.06.2006 r., wraz późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Spółka SFW Energia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice, 
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Antoniego Słomianego i członka 
Zarządu Pana Bernarda Barteczko, wystąpiła do tut. organu w dniu 02.12.2021 r. 
z wnioskiem o zmianę pozostającej w obrocie prawnym decyzji Prezydenta Miasta 
Gliwice Nr ŚR-351/2006 z dnia 28.06.2006 r., z późniejszymi zmianami w związku 
z możliwością skorzystania przez spółkę z derogacji ciepłowniczej. 
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Skorzystanie z odstępstw wynikających z art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. POŚ  wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego, która będzie potwierdzać 
czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnych emisji. 

Pismem z dnia 13.01.2022 r., znak SR.6223.7.2021 wnioskodawca został 
wezwany do usunięcia braków formalnych poprzez przedłożenie : 

 - zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa 
przeciwko środowisku, na podstawie art. 184 ust. 4 pkt  7a POŚ, 

 - zapisu wniosku w postaci elektronicznej, na podstawie art. 208 ust. 6 pkt  2 
POŚ.  

W dniu 08.02.2022 r. wnioskodawca przekazał powyższe dokumenty. 
Pismem z dnia 18.02.2022 r., znak SR.6223.7.2021 Prezydent Miasta Gliwice 

zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzenia zmian 
przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, informując jednocześnie o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag, wniosków 
i zastrzeżeń w przedmiocie sprawy. Jednocześnie, zgodnie z wynikającym z art. 218 
ustawy Poś, obowiązkiem zapewnienia przez organ wydający pozwolenie, 
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
wydanie takiego pozwolenia, Prezydent Miasta Gliwice podał do publicznej 
wiadomości w dniu 21.02.2021 r. informację o przystąpieniu do rozpatrzenia 
wniosku. Informację powyższą zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dniach 21.02.2021 r. – 
24.03.2021 r. Powyższa informacja została również opublikowana na 30 dni na 
bramie wjazdowej zakładu SFW Energia. 

W powyższym terminie podania ww. informacji do publicznej wiadomości, do 
organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy. 

W dniu 14.06.2021 r. spółka SFW Energia sp. z o.o., zgodnie z art. 146j Poś, 
przedłożyła Prezydentowi Miasta Gliwice dokumenty potwierdzające spełnianie 
przez źródło spalania paliw następujących warunków (sprawa nr SR.6223.6.2021): 

1) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., 
a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 
grudnia 2017 r. - zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 
grudnia 2018 r., 

2) nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW, 
3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, 

określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do 
publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2021 r. tut. organ poinformował Zakład 
o spełnieniu ww. warunków i wezwał prowadzącego instalację Elektrociepłownia 
Gliwice, spółkę SFW Energia sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem jak wyżej 
o zmianę pozwolenia zintegrowanego. 

Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji dokonano zmiany w ww. 
pozwoleniu zintegrowanym w zakresie ustalenia czasowego korzystania z odstępstw 
w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji dopuszczonej do wprowadzania 
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. 

Analiza całości zgromadzonego materiału pozwoliła uznać, że wniosek spełnia 
wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Poś.  
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 
  

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania 
w przypadkach, gdy eksploatacja instalacji będzie prowadzona z naruszeniem 
warunków pozwolenia, bądź będzie to wynikać z konieczności dostosowania 
eksploatacji instalacji do zmian w przepisach ochrony środowiska. 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tut. 
organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 Kpa). 

Prowadzący instalację, przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia 
lub do przyjęcia zgłoszenia, w terminie do końca lutego każdego roku, dane 
dotyczące udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci 
pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle 
spalania paliw, określonego jako średnia krocząca z pięciu lat i wyrażonego 
w procentach /art. 146j ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska/. 

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w kwocie 1 005,50 zł 
(słownie: jeden tysiąc pięć złotych 50/100). 

Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1c, oraz pkt 46 części III załącznika do 
ustawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1923 z późn. zm.) 
 
 
  

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska 

Ewa Duda-Jordan 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. SFW Energia Sp. z o.o. 
 44-101 Gliwice, ul. Kopalniana 2 
2. Minister Klimatu i Środowiska - ePUAP 
3. a/a 
Do wiadomości: 
4. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - ePUAP 
5. Marszałek Województwa Śląskiego – ePUAP 
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