
Pleszew, dn. 31.05.2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  

ul. Rynek 1, 

63 – 300 Pleszew 

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.6.2022.KP4 

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

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z 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 31.05.2022r. została 

wydana decyzja OS.6220.1.6.2022.KP4 umarzająca postępowanie 

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego 

przedsięwzięcia pn „Zmiana lokalizacji hali namiotowej magazynowej na 

terenie zakładu FAMOT PLESZEW, Sp. z o. o.’’, 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. 

z up. BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY PLESZEW 

OS.6220.1.6.2022.KP4      Pleszew, dn. 31.05.2022 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735) 

umarzam postępowanie 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn „Zmiana lokalizacji hali namiotowej magazynowej na 

terenie zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o.o.” wszczęte z wniosku Inwestora 

FAMOT PLESZEW Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu 

którego działa pełnomocnik Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska 

CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa 

Wielkopolska. 

UZASADNIENIE 

W dniu 31.03.2022 r. do  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  

wpłynął wniosek FAMOT PLESZEW Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7, 63-300 

Pleszew, w imieniu którego działa pełnomocnik Biuro Rzeczoznawstwa i 

Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. 

Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn „Zmiana 

lokalizacji hali namiotowej magazynowej na terenie zakłady FAMOT 

PLESZEW Sp. z o.o.”  



Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew dokonał analizy załączonej do 

wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej KIP) i zwrócił się do 

organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w/w 

inwestycje zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany 

zgodnie z § 3 ust. 2 pkt w związku z  § 3 ust 1 pkt  14, 52 lit. 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 odpowiedzi na wystąpienie Burmistrza organy opiniujące wydały 

następujące opinie: 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w 

Kaliszu, w której nie stwierdza potrzeba przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (opinia PO.ZZŚ.4.435.2022.AN z dnia 

26.04.2022 r.); 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (opinia ON.NS.9011.6.15.2022 z 

dnia 27.04.2022 r.).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem 

WOO-IV.4220.496.2022.AK.2 z dnia 13.05.2022 r. wezwał organ do 

przeanalizowania kwalifikacji przedsięwzięcia oraz konieczności 

przeprowadzenia postępowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a 

także do określenia czy Burmistrz podtrzymuje swoje wystąpienie w 

sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Burmistrz dokonał ponownej analizy i stwierdził, że hala 

namiotowa magazynowa na terenie zakładu Famot Pleszew Sp. z o.o. jest 

budynkiem istniejącym, a jej relokacja nie wpływa w żaden sposób na 

zwiększenie produkcji w zakładzie i nie jest powiązana z nim 

technologicznie. Planowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie 

z decyzją środowiskową z dnia 13.06.2019 znak OS.6220.1.2.2019.AP. W 

związku z czym nie można zakwalifikować planowanego działania na 

terenie istniejącego zakładu ujętego w § 3 ust 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku 

z § 3 ust. 2 pkt. 1 w/w Rozporządzenia. Nie można też zakwalifikować go w 

§ 3 ust 1 pkt 54 lit b) w/w Rozporządzenia.  

Jednocześnie błędnie podano we wniosku o opinię kwalifikacje 

przedsięwzięcia określając ją na § 3 ust 1 pkt 52 lit. b) zamiast 54 lit. b).  

W dniu 20.05.2022 r. Burmistrz wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu o wycofanie wniosku o wydanie opinii.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie można zaliczyć do planowanych przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienionych w ww. 

rozporządzeniu, w związku z czym postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe.  

 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 



POUCZENIE 

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji. 

Otrzymują: 
1. FAMOT PLESZEW Sp. z o.o. – poprzez pełnomocnika 
2. a/a 

Do wiadomości: 
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, 
4. Państwowe  Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w 

Kaliszu 


