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D E C Y Z J A  

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 71 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018r., poz. 2081 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy F.H.U. „Adrian”  Adrian 
Lutecki, ul Curie – Skłodowskiej 26/6, 48-340 Głuchołazy, z dnia 19.042019r. /data wpływu 
24.04.2019r./  
 
                                                        umarzam  
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przetwarzaniu odpadów o kodzie 15 01 02 – 

opakowania z tworzyw sztucznych”. 
 

U Z A S A D N I E N I E   

    
1.Wnioskiem z dnia 19.04.2019r. /data wpływu 24.04.2019r./ firma F.H.U. „Adrian” Adrian 
Lutecki, ul. Curie – Skłodowskiej 26/6, 48-340 Głuchołazy zwróciła się do Burmistrza 
Głuchołaz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia p.n. „Przetwarzaniu odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw 

sztucznych” zlokalizowanego na działce nr ew. 756 położonej w Głuchołazach przy ul. 
Jasnogórskiej 2. 
Do wniosku dołączono: 
- kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 74 ust.1 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 
2018r., poz. 2081 z późn.zm),  
-kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,  
- wypis z ewidencji gruntów, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu 
przewidzianego pod przedsięwzięcie. 
2.  Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 10.05.2019r. na wniosek firmy F.H.U. „Adrian” Adrian 
Lutecki, ul. Curie – Skłodowskiej 26/6, 48-340 Głuchołazy zostało wszczęte postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. 
„Przetwarzaniu odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych”. 
3.Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 , art. 64 ust.1 oraz art. 63 ust. 1 i 2 i art. 64 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   
( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie 
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 



środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia.   
Organy te wyraziły opinie:  
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – pismem z dnia 29.05.2019r. Nr 
WOOŚ.4220.129.2019.JGD odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. 
„Przetwarzaniu odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych” ze 
względu na to, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), a tym samym nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 cyt. wyżej ustawy ooś. 
Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że planowane działania wypełniają ustawową 
definicję pojęcia przygotowania do ponownego użycia, które zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), oznacza 
cyt.: „odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego 
produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do 
tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności 
wstępnego przetwarzania”. 
Zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 21 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 2018r., poz. 2018 z późn. zm.), wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem zezwolenia na zbieranie 
odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów wydawanych na podstawie ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
Przy czym, zgodnie z art. 72 ust. 2a ww. ustawy ooś, wymogu uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa powyżej 
(art. 72 ust. 1 pkt 21), nie stosuje się, w przypadku gdy: 
1)zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub 
2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nie ulegającego 
zmianie.   
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 22.05.2019r. , sygn. Nr 
NZ.4315.17.2019.HW sugerująca zwolnienie inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu ooddziaływaniu 
na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z 
późn.zm.).  
-Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 07 czerwca 2019r. Nr 
WR.RZŚ.435.672.2019.NR stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia ze wskazaniem na konieczność określenia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań: 
1.W okresie realizacji i i funkcjonowania przedsięwzięcia, w przypadku awaryjnego wycieku 
węglowodorów ropopochodnych lub innych substancji szkodliwych, należy zastosować 
środki do  pochłaniania wycieków. 
2.W sytuacji skażenia gruntu w obszarze wycieku należy bezzwłocznie zebrać 
zanieczyszczoną glebę, a następnie przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy. 
 
 



Burmistrz Głuchołaz po analizie przedłożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z opiniami 
RDOŚ w Opolu, PPIS w Nysie oraz RZGW we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zajął jednoznaczne stanowisko jak RDOŚ w Opolu.  
Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Głuchołazy, na działce 
ewidencyjnej nr 756. 
Z treści załączonych do wniosku dokumentów wynika, że przedmiotem planowanego 
przedsięwzięcia jest: 

 transport odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
(uszkodzone pojemniki na odpady). Transport prowadzony będzie z wykorzystaniem 
własnych pojazdów ciężarowych lub przez firmy zewnętrzne, 

 magazynowanie na terenie instalacji przetwarzania przed przetworzeniem (proces R13 
–magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w 
pozycji R1 – R12, 

 odzysk polegający na przygotowaniu do ponownego użycia (zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem pojemników zużytych), 

 sprzedaż pełnowartościowego produktu. 
Po dostarczeniu na teren zakładu i wyładowaniu pojemniki zostaną przetransportowane do 
budynku magazynowo-serwisowego. Proces technologiczny będzie rozpoczynał się myciem 
pojemników przy użyciu myjki ciśnieniowej. Po umyciu pojemniki skierowane zostaną na 
stanowiska serwisowe. Stanowiska serwisowe wyposażone będą w podstawowe narzędzia 
ręczne i elektronarzędzia oraz stoły warsztatowe. Naprawy pojemników ograniczą się do 
„spawania” pęknięć w płaszczu pojemników, naprawy zawiasów ich klap lub napraw 
elementów jezdnych (kół i ich mocowań). Urządzeniami wykorzystywanymi w tym celu będą 
ręczne spawarki do tworzyw sztucznych, ręczne szlifierki kątowe, piły tarczowe stołowe i 
ręczne wiertarko-wkrętarki. 
Planowana inwestycja nie zakłada budowy nowych obiektów. W ramach zaplanowanych prac 
wyremontowany zostanie jeden budynek magazynowy, a tereny utwardzone zostaną 
uporządkowane i poddane ewentualnej naprawie.  
Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji jak i dalszego 
funkcjonowania. 
Na chwilę obecną jak i w dalszej eksploatacji omawiane przedsięwzięcie nie spowoduje 
wystąpienia przekroczeń standardów środowiskowych. 
Planowana inwestycja nie będzie źródłem zagrożeń, które w sposób znaczący miałyby 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
 
Burmistrz Głuchołaz po przeanalizowaniu wniosku, przedłożonych opinii oraz dokumentacji 
dotyczącej w/w przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych czynników 
stwierdził, że powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do w/w rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), a tym samym nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
 Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz, które należy wnieść 

w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

 

 

 



 

 

 
Otrzymują: 
---------------------------- 

1. F.H.U. „Adrian” Adrian Lutecki 
ul. Curie – Skłodowskiej 26/6  
48-340 Głuchołazy 

  
Do wiadomości: 
--------------------------- 

1.   Strony w formie obwieszczenia. 
2. A/a (RR – M.B.)          


