
                   Zdzieszowice, 10 październik 2013 r.

OŚ.6220.5.2013.JBG

                                           

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.) 

zawiadamiam  

iż w dniu  10 października 2013r. została wydana  decyzja o umorzeniu postępowania w 
sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia polegającego na  prowadzenie działalno ści w zakresie przetwarzania 
odpadów o kodzie 03 01 05.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 1783/1, 1782/2, 1783/3, 1783/4.
    
Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr B-207, w 
terminie  14  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości,  codziennie  w  godzinach  pracy 
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34. 

                Z up. BURMISTRZA

     mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

  

    



     Zdzieszowice, 10 październik 2013 r.

OŚ.6220.5.2013.JBG
                                           

                

D E C Y Z J A 

Na  podstawie  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 267) oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  

                                 o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów o kodzie 03 01 05.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu do urzędu: 29.07.13 r.) firmy PHU „MIXPOL” 
IMPORT-EXPORT  Stanisław  Mikos  ul.  Wiejska  38,  44-352  Czyżowice  Zakład  Produkcyjny 
Zdzieszowice ul.  Parkowa 4  uzupełniony w dniu  2  września 2013 r.  wszczęte  zostało  w dniu 
31.07.13 r.  postępowanie  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia polegającego na  prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów o 
kodzie 03 01 05.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 1783/1, 1782/2, 1783/3, 1783/4.
Do wniosku dołączono:
– kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r.  o udostępnieniu informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.) wraz z płytą CD,

– kopię  mapy  ewidencyjnej  obejmującej  przewidziany  teren,  na  którym  realizowane  będzie 
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,

– wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis i 
wyrys z MPZP.

Zgodnie z art. 63  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz.  U  z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227  ze  zm.)  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko stwierdza ( po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 
1 ww. ustawy) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem 
właściwym do  jej  wydania dla przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na 
środowisko jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Organ  wystąpił  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego 



Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o wydanie  opinii,  co  do  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Dane o wniosku i  przebiegu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji  Publicznej  na 
stronie internetowej, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu -  zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
3  października  2008  r.  o   udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W toku przeprowadzonego postępowania jedna ze stron zgłosiła w urzędzie chęć zapoznała się ze 
złożonymi  materiałami  co uczyniła,  jednak nie wniosła  na piśmie  żadnych formalnych uwag i 
wniosków.

Pismem – opinią sanitarną o nr NZ/GJ-4325-26/12 z dnia 12.08.br. (wpłynęło do urzędu 13.08.br) 
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Krapkowicach wniósł  o  odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 
    
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem o nr WOOŚ.4241.241.2013.MJ z dnia 
13.08.2013 r.  (wpłynęło  do  tut.  urzędu  16.08.br.)  wezwał  inwestora  do  uzupełnienia  karty 
informacyjnej w zakresie:
1. rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, w tym:
- określenia przedmiotu przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, według którego 
przedsięwzięcie oznacza zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na 
przekształceniu  lub  zmianie  sposobu  wykorzystania  terenu,  w  tym  również  na  wydobywaniu 
kopalin; przedsięwzięcia powiązane kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one 
realizowane przez różne podmioty,
-  precyzyjnego  określenia  zakresu  rzeczowego  planowanej  inwestycji  (w  pkt  1  Kip  podano 
informacje,  że planowana jest  rozbudowa zakładu,  co wiąże się  ze wzrostem produkcji  profili 
meblowych, ściennych i podłogowych z płyty MDF, ponadto doprecyzować, czy na terenie zakładu 
aktualnie funkcjonuje instalacja do produkcji peletu z trocin, a wytwarzany pelet spalany jest w 
kotle o mocy 170 kW,
2. rodzaju technologii, w tym:
- doprecyzować informacje dotyczące przedstawionego na schemacie procesu odzysku odpadów,
3. przewidywanych ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów,  paliw oraz energii na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
- zweryfikować ww. informacje, adekwatnie do zakresu przedsięwzięcia,
4. rozwiązań chroniących środowisko, gdzie należy:
- zweryfikować opis rozwiązań ochrony środowiska, adekwatnie do zakresu przedsięwzięcia,
5. rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie RDOŚ  w Opolu stwierdziła,  że obowiązek dołączenia decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów występuje, gdy 
wspomniane  zezwolenie  będzie  dotyczyć  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko lub zmian prowadzących m.in. do modyfikacji zakresu lub 
sposobu funkcjonowania zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko  (Dz.U.  Nr  213,  poz.1397 z  późn.zm.).  W przypadku kontynuacji  prowadzonej  już 
działalności, tj. „przedłużenia” zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie powodującej ingerencji 
w  istniejące  przedsięwzięcie,  przedłożenie  wraz  z  wnioskiem  o  zezwolenie  na  przetwarzanie 
odpadów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne (nawet w sytuacji, gdy 
istniejące  przedsięwzięcie  zostało  zrealizowane  w  okresie,  kiedy  uzyskanie decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie było konieczne).     



Z  uwagi  na  konieczność  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień,  uzupełnień  w  zakresie  realizacji 
przedmiotowej  inwestycji  Burmistrz  Zdzieszowic  powołując  się  na  art.  36  ustawy  z  dnia 
14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tj.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.267) 
zawiadomił inwestora (pismo z dnia 28.08.13 r.  znak OŚ.6220.5.2013.JBG), iż  sprawa wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostanie załatwiona w 
terminie do 28 września 2013 r. 
W dniu 01.09. br inwestor uzupełnił wniosek i złożył stosowne wyjaśnienia.
17 września br wpłynęło kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
(pismo o nr WOOŚ.4241.241.2013.MJ z dnia 12.09.2013 r.) do uzupełnienia w terminie do 24.09.br 
karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie:
1. rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, w tym:
precyzyjnego określenia zakresu rzeczowego planowanego przedsięwzięcia. W uzupełnieniu Kip z 
dnia  01.09.13  r.  podano  informację,  że  planowana  inwestycja  nie  stanowi  przedsięwzięcia  w 
rozumieniu ustawy ooś tj. zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji w środowisko polegającej 
na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również  na wydobywaniu 
kopalin.  W pkt  1  uzupełnienia Kip wskazano,  że aktualnie około 200 Mg/rok cyt.  „odpadu w 
postaci  trocin i  pyłu” spalane jest  w kotle o mocy 170 kW. Ze względu na planowany wzrost 
produkcji, zwiększy się do 1000 Mg/rok ilość wytworzonego odpadu o kodzie 03 01 05 – trociny, 
wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04. Z 800 Mg/rok ww. 
odpadu inwestor planuje produkować pellet. Należy wyjaśnić na czym będzie polegać produkcja 
pelletu. Jakie materiały i substancje oprócz odpadu o kodzie 03 01 05 zostaną wykorzystane do 
produkcji pellet. Jeżeli paliwo formowane będzie wyłącznie wyżej cyt. odpadu, należy odnieść się 
do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 75, poz.527) 
w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może  przekazywać  osobom 
fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych 
metod ich odzysku, które dopuszcza zagospodarowanie w procesie R1 odpadu o kodzie 03 01 05 
przez  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  na  ich  własne 
potrzeby, przez które  rozumie się wykorzystanie odpadów w ramach gospodarstwa domowego, w 
tym na terenie swojej nieruchomości, lub w zakresie swojego działania. Ponadto doprecyzować czy 
powstające w zakładzie odpady z drewna mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale 
ciężkie, jako wynik obróbki środkami konserwacji drewna i powlekania;
2.  przewidywanych ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów,  paliw oraz energii  na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
zweryfikować ww. informacje, adekwatnie do zakresu przedsięwzięcia,        
3. rozwiązań chroniących środowisko, gdzie należy:
zweryfikować opis rozwiązań ochrony środowiska, adekwatnie do zakresu przedsięwzięcia,
4.  rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 1 października br. znak WOOŚ.4241.241.2013.MJ.3 Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji w związku z 
nieuzupełnieniem dokumentacji w zakresie w jakim był wzywany w terminie do 24.09.13 r.

Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił co następuje:
na terenie działek o nr:  1783/1, 1782/2, 1783/3, 1783/4  ani w bliskim sąsiedztwie nie występują 
obszary  z  siedliskami  przyrodniczymi  oraz  gatunkami roślin  i  zwierząt,  dla  których  ochrony 
zostałby utworzony obszar  Natura  2000,  wyznaczony w trybie  ustawy z  dnia  16.04.2004 r.  o 
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 ze zm.).
Przedsięwzięcie  zarówno  w  fazie  realizacji  jak  i  eksploatacji,  nie  będzie  transgranicznie 
oddziaływać na środowisko.



W świetle  art.  72  ust.  1  ustawy z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), powyższe oznacza, że 
realizacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  podlega  obowiązkowi  uzyskania  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  i  przeprowadzenia  związanej  z  tą  decyzją  procedury oceny 
oddziaływania  na  środowisko,  ponieważ  rodzaj  i  charakterystyka,  usytuowanie  oraz  skala 
możliwego  oddziaływania  nie  kwalifikuje  tego  przedsięwzięcia,  jako  mogącego  znacząco 
oddziaływać na środowisko.  Obowiązek dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów  występuje,  gdy  wspomniane 
zezwolenie dotyczy realizacji  planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać  na 
środowisko  lub  zmian  zrealizowanego  przedsięwzięcia  wymienionego  w  rozporządzeniu  Rady 
Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 z późn.zm.). W przypadku przedmiotowej inwestycji, nie jest 
konieczne przedłożenie wraz wnioskiem o  „przedłużenie” zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.    

Zgodnie  z  treścią  art.  105  §1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało  
się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za  
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz.1635) – zwolniono z  
opłaty skarbowej

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
dnia 10.10.2013 r.

       Z up. BURMISTRZA

     mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

  
 

Otrzymuj ą:

– PHU MIXPOL Import-Export Stanisław Mikos – ul. Wiejska 38, 44-352 Czyżowice

– Strony postępowania:

–  Eryka Wykop – ul. Parkowa 4/3 – Zdzieszowice

–  Robert Weinkopf – ul. Parkowa 4/3 – Zdzieszowice

–  Gogoj Teresa – ul. Parkowa 4/4 Zdzieszowice

–  Gonska Mariola – ul. Parkowa 8/2 Zdzieszowice

–  Gonska Piotr – ul. Parkowa 8/2 Zdzieszowice

–  Mirosława Jaworek – ul. Parkowa 8/4 Zdzieszowice

–  Teresa Nowicka – ul. Parkowa 8/1 Zdzieszowice

–  Andrzej Nowicki – ul. Parkowa 8/1 Zdzieszowice

–  Dariusz Paleta – ul. Piastów 13c/6 Zdzieszowice

–  Iwona Bochen – ul. Parkowa 4/2 Zdzieszowice

–  Piotr Bochen -  ul. Parkowa 4/2 Zdzieszowice

–  Damian Jarocki – ul. Parkowa 8/2 Zdzieszowice

–  Piotr Płonka – ul. Miarki 35 Zdzieszowice

– A/a


