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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA

województwo opolskie

OS.6220-6.2016.AW

Kluczbork, dnia 3 października 2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz. 2000), w związku z art. 86d ust. l pkt 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn.
zm. - dalej ustawa OOS) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 20 ł 9r. o zmianie ustawy
o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2019r., póz. 1712) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Skup-Sprzedaż Usługi
Transportowe Janusz Pijanka, ul. Grunwaldzka 13F/5, 46-203 Kluczbork, z dnia 23 września
2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do sortowania odpadów powstających
przy produkcji rur stalowych, na nieruchomości nr ew. 5/1 k.m. l położnej w Ligacie
Zameckiej

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do sortowania

odpadów powstających przy produkcji rur stalowych,
na nieruchomości nr ew. 5/1 k.m. l położnej w Ligacie Zameckiej.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 czerwca 2016r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 28 czerwca 2016r.)
finna Skup-Sprzedaż Usługi Transportowe Janusz Pijanka, ul. Grunwaldzka 13F/5, 46-203
Kluczbork wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
uruchomieniu punktu do sortowania odpadów powstających przy produkcji rur stalowych, na
nieruchomości nr ew. 5/1 k.m. l położnej w Ligacie Zameckiej.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS, w związku
z §3 ust. l pkt 81, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania. Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016r., póz. 71) - punkty do zbierania lub przeładunku złomu, zostało
zaliczone do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.

Z zapisów art. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., póz. 183 9),
które uchyliło wyżej wymienione rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or.
wynika, że: „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem -wejścia -w życie
rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie
decyzji, zgłoszeń lub uchwal, o których mowa w art. 71 ust. l oraz art. 72 ust. l-1b 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, stosuje
się przepisy dotychczasowe ". W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

a) montaż namiotu, o wymiarach ok. 15m x l Om,
b) wyposażenie punktu w zamykany plandeką kontener stalowy, o pojemności 34m ,
c) wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na teren punktu zbiórki złomu.



Działalność punktu zbiórki odpadów polegać miał na zbieraniu i czasowym
magazynowaniu 10 Mg/miesiąc odpadów o kodach:

- 1201 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 1201 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 1201 99 - inne niewymienione odpady,
- 1601 17- metale żelazne,
- 17 04 05-żelazo i stal,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,

sklasyfikowanych zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. póz. 1923).

Inwestor planował odbierać odpady od jednego wytwórcy tj. zakładu produkującego
rury stalowe. Proces zbierania odpadów obejmować miał: przyjęcie, sortowanie nieprowadzące
do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów, a także niepowodujące zmiany
klasyfikacji odpadów, ważenie oraz tymczasowe magazynowanie w kontenerach przed ich
transportem do miejsc przetwarzania. Odpady planowano sortować w projektowanym
namiocie. Magazynowane odpady, po zebraniu ilości uzasadniającej transport, planowano
przekazywać uprawnionym odbiorcom do dalszego ich zagospodarowania.

Planowane przedsięwzięcie przewidziano w Ligacie Zameckiej przy ul. Kujakowickiej
2, na części działki o nr 5/1, o powierzchni 600m . Zgodnie z informacją zawartą w KIP teren
przedmiotowej działki zagospodarowany jest istniejącymi obiektami (dwoma budynkami
niemieszkalnymi) oraz utwardzony betonowymi płytami. Nieruchomość uzbrojona jest
w przyłącze elektroenergetyczne oraz system do ujmowania i odprowadzania wód opadowych
i roztopowych. Fragment działki inwestycyjnej, przeznaczony pod punkt zbiórki odpadów jest
niezabudowany i użytkowany będzie na podstawie umowy najmu.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku postanowieniem Nr OS.6220.6.2016.AW z dnia 2 września 2016r., Burmistrz
Miasta Kluczborka orzekł o potrzebie przeprowadzenia oceny odziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko (dalej Raport OOS).

W kolejnym postanowieniu, OS.6220.6.2016.AW z dnia 26 września 2016r., działając
zgodnie z zapisami art. 69 ust. 4 ustawy OOS, organ zawiesił postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia, przez wnioskodawcę,
Raportu OOS.

Wnioskiem z dnia 23 września 2022r. firma Skup-Sprzedaż Usługi Transportowe
Janusz Pijanka, ul. Grunwaldzka 13F/5, 46-203 Kluczbork wystąpiła o wycofanie wniosku
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do sortowania odpadów powstających
przy produkcji rur stalowych, na nieruchomości nr ew. 5/1 k.m. l położnej w Ligacie
Zameckiej.

Na podstawie art. 73 ust. l ustawy OOS wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach następuje na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji
przedsięwzięcia. Natomiast zgodnie z art. 86d ust. l pkt 2 powołanej ustawy organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach na wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wycofanie wniosku zgodnie z art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022r., póz. 2000) powoduje bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze treść przepisu art. 105 §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, gdy postępowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję
o umorzeniu postępowania, orzeczono jak na wstępie.
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r; Ponadto, z uwagi natomiast na okoliczność, że przedmiotowe postępowanie zostało
wszczęte w roku 2016, w niniej szej sprawie zastosowanie ma art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., póz. 1712), który stanowi, że: „Do spraw wszczętych
na podstawie ustawy zmienianej w art. l i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 63, art. 64 ust. l i 3 a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art.
84 ust. l i la oraz art. 86d ustawy zmienianej w art. l w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

Pouczenie

Od mniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).
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Ochrony ^od/wiska i Lesnichva

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Skup-Sprzedaż Usługi Transportowe
Janusz Pijanka
ul. Grunwaldzka 13F/5, 46-203 Kluczbork

2. Powiat Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

3. „TRINEA" Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 7A/4, 46-200 Kluczbork

4. Marek Prędkiewicz
5. Tomasz Frasek
6. Krystyna Stelmaszczuk
7. Władysław Stelmaszczuk

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

3. a/a
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