Pyzdry, 17.12.2012 r.
OCH.6220.4.2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Pyzdr
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 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. Nr
199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 17.12.2012 r. decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:
OCH.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,użytkowaniu mobilnej linii do przerobu
mas bitumicznych'', której treść podaje poniżej:

Pyzdry, dnia 17 grudnia 2012r.

Nr OCH.6220. 4. 2012
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz. 1071 ze zmianami ), w związku z art. 71 ust. 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 75 ust. 3 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. Nr 199,poz. 1227 ze zm. ) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ) , gm. Pyzdry).
Orzekam
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,, użytkowaniu mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych
" (działka ewid. Nr 506/3 obręb Lisewo, gm. Pyzdry).
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 12.09.2012r. Firma Budowlano – Usługowa „ EKO - BUD”s.c. Elżbieta i Jacek
Majdeccy reprezentowana przez pełnomocnika panią Katarzynę Walkowiak - Ekolog Sp. zo.o. ul.
Mścibora 8 61-062 Poznań, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Pyzdr o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,użytkowaniu
mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych " (działka ewid. nr 506/3 obręb Lisewo, gm.
Pyzdry).
Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej oraz

wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo.
Analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie
należy do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).
W toku postępowania Burmistrz Pyzdr stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1 i 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), wystąpił z pismami o sygnaturze akt OCH.6220.6.2012 z dnia
21.09.2012r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wyrażenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „użytkowanie mobilnej linii do przerobu mas bitumicznych'' (działka ewid.
nr 506/3 obręb Lisewo, gm. Pyzdry).
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3
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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez
obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Obwieszczenie
zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Pyzdrach jak również na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisewo.
Wnioskiem z dnia 24.09.2012r. Pani Barbara Wawrzyniak zwróciła się o udostępnienie
informacji publicznej w zakresie dokumentacji dotyczącej instalacji do produkcji mas bitumicznych
zlokalizowanej w miejscowości Lisewo, gm. Pyzdry, oznaczonej nr geod. 506/3.
Burmistrz Pyzdr udostępnił do wglądu dokumenty w formie elektronicznej jak również przesłano
informacje pocztą elektroniczną na podany adres.
W dniu 01 października br. do tutejszego urzędu wpłynęły sprzeciwy od mieszkańców
przyległych posesji. W swoich pismach mieszkańcy podnoszą problem zadymienia i przykrego
zapachu powodującego wymioty i bóle głowy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni w dniu 01.10.2012r. ( data wpływu
do tut. Urzędu 03.10.2012r. ) uznał, iż przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 ) należy zaliczyć do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
sporządzenia raportu może być wymagany. Jednak przedmiotowa inwestycja w opisanym zakresie
zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni nie będzie stwarzała
zagrożeń dla środowiska pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z tym
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem WOO-II.4240.596.2012.KL z dnia 05.10.2012 ( data wpływu do tutejszego urzędu
09.10.2012r. ), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do pełnomocnika Inwestora
Pani Katarzyny Walkowiak Ekolog Sp. z o. o. ul. Mścibora 8, 61 – 062 Poznań o uzupełnienie
karty informacyjnej przedsięwzięcia.
W piśmie uzupełniającym kartę informacyjną
pełnomocnik Inwestora poinformował, że
przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem istniejącym, a na tym terenie inwestor
prowadzi tylko i wyłącznie opisaną w karcie informacyjnej działalność. Na działce oznaczonej nr
geod. 506/3 znajduje się instalacja do przerobu mas bitumicznych, która została uwzględniona
w karcie i w obliczeniach. Inwestor nie planuje otwarcia drugiej linii.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 6.11.2012r.
znak WOO-II.4240.596.2012.KL umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Użytkowanie mobilnej linii do przerobu
mas bitumicznych'' ( działka ewid. 506/3 obręb Lisewo, gmina Pyzdry ).
Burmistrz Pyzdr jak również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stoją na
stanowisku, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest dopuszczalne dla
przedsięwzięć już istniejących. Przepisy art. 71 ust. 2 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. nr 199, poz. 1227 ze zm.),
odnoszą się do planowanych przedsięwzięć i nie pozwalają na ocenę skutków oddziaływania
istniejących i użytkowanych obiektów.
W opinii tut. organu ,,planowane przedsięwzięcie '' należy rozumieć jako przedsięwzięcie
nieistniejące, nie znajdujące się na żadnym z etapów realizacji, czyli jeszcze nie rozpoczęte,
a którego realizacja ma mieć miejsce dopiero w przyszłości.
Ponadto, przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko jednoznacznie przed zrealizowaniem inwestycji. Powyższe
stanowisko zostało potwierdzone pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 5 lipca
2012 r., znak: DOOS-oal .070.62A.2A1i.mko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyjaśnia,
że przepisy ustawy
nie przewidują możliwości przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć już istniejących.
Wskazuje także iż postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko stanowi pierwszą instytucję w trakcie procesu inwestycyjnego umożliwiającą
określenie, analizę oraz ocenę możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie może być marginalizowane
w toku legalizacji samowoli budowlanej.
Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium Odwoławczego
w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Pani Katarzyna Walkowiak
ul. Mścibora 8
61-062 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania
zgodnie z art. 49 kpa
3. a.a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, ul. Wrocławska 42, 62-300
Września
Burmistrz Pyzdr
/-/ Krzysztof Strużyński

