Namysłów, dnia 04.02.2016 r.
GK.6220.9.2015
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marka Radwańskiego - Prezesa Zarządu firmy EKOTEX Sp. z o.o., ul. Parkowa 4, Kowalowice z
dnia 22.10.2015 r. (23.10.2015 r. – data wpływu do tut. Urzędu),
umarzam
w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w linii produkcyjnej
włókna lnianego (kotoniny) oraz w linii do przetwarzania pianki poliuretanowej
w Kowalowicach przy ul. Parkowej 4, działka nr 338/1”.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 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 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.), w dniu 02.11.2015 r., na wniosek Pana Marka Radwańskiego - Prezesa Zarządu firmy
EKOTEX Sp. z o.o., ul. Parkowa 4, Kowalowice, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne
w linii produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) oraz w linii do przetwarzania pianki
poliuretanowej w Kowalowicach przy ul. Parkowej 4, działka nr 338/1”.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:
 karta informacyjna przedsięwzięcia,
 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w linii
produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) oraz w linii do przetwarzania pianki poliuretanowej.
Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na kontynuacji eksploatacji instalacji linii
produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) oraz eksploatacji instalacji linii produkcyjnej do
produkcji pianki poliuretanowej sortowanej i granulatu PUR, zlokalizowanych na działce nr
338/1, obręb Kowalowice.
Procesowi odzysku poddawane będą odpady o następujących kodach:


04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych, 04 02 22 odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych, 04 02 80 odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych, 04 02 99 inne niewymienione odpady,
które wykorzystywane będą, jako surowiec do produkcji włókna lnianego (kotoniny).








07 02 13 odpady tworzyw sztucznych, 07 02 99 inne niewymienione odpady, 16 01 19 tworzywa sztuczne,
16 01 22 inne niewymienione elementy i 16 01 99 inne nie wymienione elementy, które wykorzystywane
będą jako materiał wsadowy do produkcji pianki poliuretanowej oraz granulatu PUR.
Powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi:
budynku administracyjno - produkcyjnego - 850,0 m2,
budynku magazynowo - produkcyjnego - 400,0 m2,
wiaty magazynowej nr 1 - 171,8 m2,
wiaty magazynowej nr 2 - 67,20 m2.

Istniejące budynki wyposażone są w pomieszczenia socjalno – biurowe oraz instalację:
elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną.
Praca na terenie zakładu będzie realizowana jednozmianowo przez 15 osób.
Przedmiotem działalności EKOTEX Sp. z o. o. będzie kontynuacja prowadzenia działalności
w zakresie przetwarzania odpadów.
Produkcja włókna lnianego (kotoniny) odbywać się będzie w budynku produkcyjno –
administracyjnym, w którym zamontowana jest linia do produkcji kotoniny. Sumaryczna ilość
odpadów przetwarzanych na linii do produkcji kotoniny wyniesie ok. 1600 Mg/rok. W wyniku
funkcjonowania instalacji do produkcji kotoniny będą powstawać odpady o kodach 19 12 03 –
metale nieżelazne w ilości ok. 0, 50 Mg/rok oraz odpad o kodzie 19 12 12 z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpady o kodzie 19 12 12 powstałe
w wyniku produkcji kotoniny będą przekazywane do unieszkodliwiania firmom posiadającym
odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania ww. odpadem.
Produkcja pianki poliuretanowej sortowanej oraz granulatu PUR odbywa się w budynku
magazynowo – produkcyjnym, w którym zamontowana jest instalacja do produkcji pianki oraz
granulatu PUR. Sumaryczna ilość odpadów przetwarzanych na linii do produkcji pianki
poliuretanowej sortowanej oraz granulatu PUR wyniesie ok. 3 100 Mg/rok.
W trakcie produkcji pianki powstają odpady o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
w ilości 100 Mg/rok i odpad o kodzie 19 12 02 metale żelazne w ilości ok. 100 Mg/rok.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie
w Kowalowicach przy ul. Parkowej 4.

na

działce

nr

338/1

k.m.

2,

położonej

Teren planowanej inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kowalowice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/349/01 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41 poz. 274 z dnia
23 maja 2001 r.). Działka nr 338/1 k.m. 2 położona w Kowalowicach znajduje się na obszarze
oznaczonym w ww. planie symbolem PBS – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów
i magazynów (w tym handel hurtowy), ponadto część działki znajduje się w granicy ochrony
zabytkowego układu ruralistycznego.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4, cytowanej na wstępie ustawy organem właściwym
do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Burmistrz Namysłowa, w związku
z powyższym w dniu 02.11.2015 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ wszczęto
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację ww. przedsięwzięcia.
Ww. zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów
opiniujących zostało opublikowane:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie,

- w miejscu prowadzenia inwestycji.
Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag
i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania. Na powyższe czynności tut. Organ
wyznaczył termin 21 dni od dnia ogłoszenia ww. Zawiadomienia – obwieszczenia.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej
inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa
w postępowaniu.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 02.11.2015 r., tut. Organ wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ.4315.19.2015.AN
z dnia 17.11.2015 r. (19.11.2015 r. - data wpływu do tut. Urzędu) postanowił nie nakładać na
inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po
zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie
szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko, stwierdził, iż ze względu na fakt, że planowane
przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz z uwagi na to, że inwestycja nie jest związana z zastosowaniem nowej
technologii w stosunku do stanu obecnego, a z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż po
realizacji ww. projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na
przedmiotowym terenie, zaproponowano nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.319.2015.MJ
z dnia 19.11.2015 r. (24.11.2015 r. - data wpływu do tut. Urzędu) w celu uniknięcia
nieprawidłowości w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia odesłał wniosek Burmistrza Namysłowa wraz z załącznikami
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanej inwestycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
w zakresie przedmiotu prowadzonego postępowania przez organ prowadzący postępowanie
główne, a tym samym zastosowania procedury administracyjnej zgodnej z przepisami
obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz 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 2013 r., poz. 1235 z późn.
zm.).
Organ opiniujący stwierdził, że wyjaśnienia wymaga kwestia posiadania przez inwestora
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz potrzeby dokonania zmian uwarunkowań
w niej określonych, a także możliwość wytwarzania „brykietu opałowego” z odpadu o kodzie 19
12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 oraz jego spalania w istniejącym na terenie zakładu kotle.
W związku z powyższym tut. Organ na podstawie art. 7, art. 50 § 1, art. 77 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
wezwał inwestora do złożenia stosownych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ww. kwestii.
Prezes Zarządu Spółki Ekotex Pan Marek Radwański pismem z dnia 02.12.2015 r.
(03.12.2015 r. – data wpływu do tut. Urzędu) wyjaśnił, że decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia jest niezbędnym załącznikiem do wniosku
o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne. Dodatkowo, Spółka Ekotex odstąpiła od procesu
przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12 w instalacji do produkcji brykietu. Wytworzone

w procesie produkcji kotoniny ww. odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania firmom
posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 08.12.2015 r., tut. Organ ponownie wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o opinię w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.361.2015.MJ
z dnia 28.12.2015 r. (30.12.2015 r. - data wpływu do tut. Urzędu) ponownie odesłał wniosek
Burmistrza Namysłowa wraz z załącznikami w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, stwierdzając cyt.:
1) Katalog decyzji, przed uzyskaniem których konieczne jest wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawodawca zawarł w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.
W pkt. 21 ww. przepisu zostało wskazane, iż wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia
na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydawanych
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 z późn.
zm.). Jednakże w myśl art. 72 ust. 2a ustawy OOŚ, wymogu uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem wyżej cytowanych zezwoleń nie
stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego
przedsięwzięcia nieulęgającego zmianie. Zapis ten został wprowadzony do ustawy OOŚ na
mocy art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.
1936). Powyższe potwierdza treść art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach, w którym wskazano, iż do
wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie
odpadów dołącza się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.
2) Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy OOŚ, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko. Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie
na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
OOŚ, określiła w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko
z zakresu przetwarzania odpadów skatalogowanymi w ww. rozporządzeniu, są instalacje
związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów (§ 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia).
Przy czym zaznaczyć należy, iż „przedsięwzięcie” w myśl art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ
oznacza cyt. „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegająca na
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystywania terenu, w tym również na
wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie,
także jeżeli są one realizowane prze różne podmioty”. „Planowane przedsięwzięcie” należy
rozumieć jako przedsięwzięcie nieistniejące, co więcej, nie znajdujące się na żadnym z etapów
realizacji, czyli jeszcze nie rozpoczęte, a którego realizacja ma mieć miejsce dopiero
w przyszłości.
3) Z informacji zawartych w przedłożonym Kip oraz piśmie Spółki EKOTEX z dnia
02.12.2015 r. wynika, że istniejąca na terenie zakładu infrastruktura pozwoli na kontynuację
działalności, bez potrzeby dokonywania zmian w istniejących instalacjach, polegających na ich
przebudowie i rozbudowie oraz montażu dodatkowych elementów. Wnioskodawca wyraźnie
zaznaczył, iż nie planuje podjęcia działań, w wyniku których uległby zmianie profil
działalności firmy bądź nastąpiłaby ingerencja w środowisko zwiana z przekształceniem lub
zmianą sposobu wykorzystania terenu.
Ponadto Organ opiniujący stwierdził, że wyjaśnienia wymaga kwestia posiadania przez
inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz potrzeby dokonania zmian
uwarunkowań w niej określonych.

W związku z powyższym w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, tut. Organ
wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w kwestii posiadania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz konieczności dokonania ewentualnych zmian
warunków określonych w posiadanej decyzji w związku z zamiarem kontynuowania prowadzonej
działalności.
Prezes Zarządu Spółki Ekotex Pan Marek Radwański pismem z dnia 04.01.2016 r.
(07.01.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) wyjaśnił, że kontynuacja działalności nie wymaga
dokonywania zmian w istniejących instalacjach, polegających na ich przebudowie i rozbudowie
oraz montażu dodatkowych elementów. Ww. nie planuje podjęcia działań w wyniku których
uległby zmianie profil działalności firmy bądź nastąpiłaby ingerencja w środowisko związana
z przekształceniem lub zmianą sposobu wykorzystania terenu.
W związku z powyższym kontynuacja prowadzonej działalności nie wymaga zmian
środowiskowych uwarunkowań.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poinformowano strony postępowania, że został
zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź
zastrzeżenia, w sprawie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie odnotowano, aby
organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie ww. decyzji jest wymagane jedynie dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja polegająca na przetwarzaniu odpadów innych
niż niebezpieczne w linii produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) oraz w linii do przetwarzania
pianki poliuretanowej w Kowalowicach nie jest objęta rozporządzeniem, o którym mowa
powyżej.
Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało
się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania
odpowiednio w całości albo w części.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia
inwestycji.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
783 z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Sprawę prowadzi:
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 77/419 03 45.

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania

