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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

a '

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w toku postępowania wszczętego na wniosek 
Energia Przyszłości Spółka Cywilna Krystian Karpa, Robert Karpa, Paweł Domagała, Mariusz Kurdziel, 
Damian Kujawa z siedzibą w Krakowie (30-733), przy ul. Obrońców Modlina 7D o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 71” 
planowanego na działce ewidencyjnej nr 1135/1 położonej w obrębie Zdzieszowice, gminie Zdzieszowice,

Burmistrz Zdzieszowic

1. informuje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia,

2. wskazuje, że nie zostały wykazane następujące przesłanki, zależne od strony, tj.: zgodność 
przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

3. informuje stronę o możliwości przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia 
przesłanek, w terminie wyznaczonym w pkt 1,

4. informuje stronę, że niewykazanie ww. przesłanek zależnych od strony skutkować będzie 
wydaniem decyzji niezgodnej z jej żądaniem.

Mając powyższe na uwadze tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z treścią wniosku oraz raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do 
przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i medycznych, z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła 
powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj: Dz. U. z 2019 
r. poz. 1839), stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaznaczyć należy że planowane przedsięwzięcie przewidziane jest jednocześnie do realizacji na terenie, na 
którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany w dalszej części MPZP) 
uchwalonego uchwałą nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2002 r. Nr 120, poz. 1554; zm., z 2004 r. Nr 47, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 
1185).

Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przesłanką 
niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). 
W myśl przywołanego przepisu „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony ”.
Zgodnie z MPZP teren działki ewidencyjnej nr 1135/1 położonej w obrębie Zdzieszowice znajduje się w 
granicach terenu oznaczonego symbolem PP, dla którego MPZP miasta Zdzieszowice ustala w § 8 ust. 2



„Oznaczenia poszczególnych jednostek terenowych (...) PP - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się 
dla istniejącego przemysłu. ”
Żaden z przepisów obowiązującego MPZP miasta Zdzieszowice nie dopuszcza funkcji gospodarki odpadami 
na terenie oznaczonym symbolem PP. Funkcja gospodarki odpadami jest oddzielnym przeznaczeniem, dla 
którego przepisy prawa i zasady formułowania planów miejscowych przewidują oddzielne szczególne 
oznaczenie. Nie istnieją żadne podstawy do uznania, że teren dla którego plan ustala przeznaczenie teren dla 
istniejącego przemysłu zawiera w sobie funkcję gospodarki odpadami.
MPZP ustala przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem PP dla istniejącego przemysłu. A istniejącym 
przemysłem na terenie jest przemysł - zgodnie z definicją encyklopedii PWN „przemysł to dział nierolniczej 
produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra 
zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy 
użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa)”. Nie można działalności z zakresu 
gospodarki odpadami, w tym szczególnie polegającej na utylizacji odpadów, uznać za działalność 
przemysłową. MPZP nie ustala i nie dopuszcza lokalizowania działalności polegającej na gospodarowaniu 
odpadami, wyklucza wprowadzanie na teren działalności innej niż przemysłowej.

Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zgodnie z cyt. art. 
80 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko skutkuje 
koniecznością wydania przez tut. organ decyzji odmawiającej określenia środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w 
formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój B-207 lub w formie 
elektronicznej na e-mail: srodowisko@zdzieszowice.pL Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i 
wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), że w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego obwieszczenia, stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, 
przysługuje prawo przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia wymaganych na 
tym etapie przesłanek umożliwiających stwierdzenie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 28.11.2022 r.

Otrzymują:
1. Energia Przyszłości Spółka Cywilna Krystian Karpa, Robert Karpa, Paweł Domagała, Mariusz Kurdziel, Damian Kujawa 

na ręce pełnomocnika Pana Wojciecha Przęczek, 30-518 Kraków, Rynek Podgórski 15/2
2. pozostałe strony postępowania poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia:

1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl

Dane o wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
zawierającym informacje o środowisko i jego ochronie -  www.ekoportal.gov.pl
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