
Pleszew, dn. 13.02.2023 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  

ul. Rynek 1, 

63 – 300 Pleszew 

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.12.2022.KP8 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  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 (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 13.02.2023 r.  

została wydana decyzja OS.6220.1.12.2022.KP7 w sprawie wydania decyzji dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Punkt 

zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu’’ na działkach ewidencyjnych nr 8/1, 10/1, 78/3, 

11/4, 11/13, 11/10, 11/11, 13/4, 15/2, 76/2, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, której treść podaję 

niżej. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY PLESZEW 



Pleszew 13.02.2023r. 
OS.6220.1.12.2022.KP7 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zmianami)  

ORZEKA SIĘ 

umorzyć w całości postępowanie wszczęte z wniosku GRUPY ROLBUD Sp. z o.o., Lubomierze 3, 
63-300 Pleszew z dnia 20.09.2022r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, 
w tym złomu” na działkach ewidencyjnych nr 8/1, 10/1, 78/3, 11/4, 11/13, 11/10, 11/11, 13/4, 15/2, 
76/2, obręb Lubomierz, gmina Pleszew. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 20.09.2022r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek GRUPY ROLBUD  
Sp. z o.o., Lubomierze 3, 63-300 Pleszew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Punkt zbierania 
I przetwarzania odpadów, w tym złomu” na działkach ewidencyjnych nr 8/1, 10/1, 78/3, 11/4, 11/13, 
11/10, 11/11, 13/4, 15/2, 76/2, obręb Lubomierz, gmina Pleszew.  

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w/w inwestycję zaliczono do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może 
być wymagany zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1839). 

W dniu 29.09.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do organów opiniujących  
o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie (OS.6220.1.12.2022.KN2). Jednocześnie zawiadomił strony 
o toczącym się postępowaniu (obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KN1). 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pleszewie w dniu 12.10.2022 r. wydał opinię 
sanitarną ON_NS.9011.6.29.2022, w której wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia wymagane jest 
przeprwadzenie oceny oddziaływania na środowisko.  

W dniu 27.10.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-
IV.4220.1281.2022.MDK.2 wezwał do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień w zakresie 
kwalifikowalności przedsięwzięcia. Pismem z dnia 08.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
wystąpił do pełnomocnika Inwestora o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Na podstawie złożonego 
w dniu 08.12.2022 r. uzupełnienia organ dokonał ponownej analizy sprawy.   

Po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie 
w ramach którego wykorzystywane będą urządzenia techniczne takie jak: prasonożyce, łamacz pneu-
matyczny o maksymalną wydajności urządzeń 3 Mg/h stanowią instalację do przetwarzania odpadów 
o obciążeniu powyżej 10 MG/dobę. Tym samym przedsięwzięcie kwalifikuje się  jako zawsze znacząco 
oddziaływujące na środowisko ujęte w § 2 ust 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze-
śnia 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1839) tj „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT


wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całko-
witej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2389, z późn. zm.)” 

Organ dokonując kwalifikacji wziął pod uwagę maksymalne obciążenie instalacji, które                                    
w przedmiotowym przypadku wynosić będzie powyżej 10 Mg/dobę i bez znaczenia jest fakt, czy będzie 
ona  w pełni wykorzystywana (postanowienie NSA  z 17 maja 2022 r., III OW 156/21). 

W związku ze zmianą kwalifikacji przedsięwzięcia konieczne staje się przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie raportu oddziaływania na środowisko.  

O powyższym organ poinformował pismem OS.6220.1.12.2022.KP5 z dnia 13.12.2022 r. Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pozostałe organy opiniujące tj. Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pleszewie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-
IV.4220.1281.2022.MDK.3 z dnia 28.12.2022 r. poinformował, iż w związku ze zmianą kwalifikacji 
przedsięwzięcia, postępowanie zmierzające do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko stało się bezprzedmiotowe i zostało zakończone.  

Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w dniu 16.01.2023 r. wydał opinię 
PO.RZŚ.435.183.2022.HG, w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.   

Biorąc po uwagę zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia z potencjalnie znacząco oddziaływująco 
na środowisko, na przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływująco na środowisko postępowanie nie 
może być prowadzone w trybie art. 71 ust 2 pkt 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) – dalej ustawa oos. 

Inwestor w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
sklasyfikowanego w § 2 ust 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zobo-
wiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji raportu oddziaływania na środowisko 
lub wystąpienia o określenie zakresu tego raportu zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1  ustawy oos.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

 
 

 
 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kole-

gium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. 

Otrzymują: 
1. GROUP ROLBUD Sp. z o.o., Lubomierz 3, 63-300 Pleszew – poprzez pełnomocnika 
2. a/a 

 
Do wiadomości: 

1. strony postępowania 
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul.  Skarszewska 42, 62-800 
Kalisz 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT

