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DECYZJA

Na podstawie art. 86d ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283), dalej
ustawa oos, w zwiazku z przedlozonym wnioskiem z dnia 20.01.2020 r. przez Pana Roberta
Kowalskiego reprezentujacego BPE ,,Eko Projekt" z siedzibq w Piotrkowie Tryb.- petnomocnika
Pestila II Sp. z o.o. Sp. K z siedzib^ w Studziankach, o wycofania wniosku z dnia 26.01.2016 r. ,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia polegaj^cego na: rozbudowie budynku produkcyino - magazynowego na
dzialkach nr ewid. 647/14. 642. 641. 640. 249/14. 249/13. 248/15. 248/14 i 247. obreb 29-
Studzianki. gm. Wolborz,

umarzam w caiosci przedmiotowe post^powanie administracyjne.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 20.01.2020 r. Pan Robert Kowalski reprezentujacy BPE ,,Eko Projekt"

z siedziba w Piotrkowie Tryb., pelnomocnik Pestila II Sp. z o.o. Sp. K z siedzib^
w Studziankach, zwrocila sie do Burmistrza Wolborza wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: rozbudowie budynku
produkcyjno - magazynowego na dzialkach nr ewid. 647/14, 642, 641, 640, 249/14, 249/13,
248/15, 248/14 i 247, obreb 29-Studzianki, gm. Wolborz, dol^czajac do wniosku karte
informacyjna przedsiewziecia, poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej
obejmuj^cej przewidywany teren na ktorym bedzie realize wane przedsiewziecie oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem na ktory bedzie oddziaiywac przedsiewziecie, wypis
z rejestru gruntow dla terenu inwestycyjnego, pelnomocnictwo i potwierdzenia oplaty
skarbowej.

W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Wolborza pismem znak:
RB.6220.3.1.2020.JR z dnia 28.01.2020 r. zawiadomil strony postejDOwania i mieszkancow
na tablicy ogloszen Solectwa Studzianki oraz w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu i na
stornie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsiewziecie wnioskodawca zakwalifikowal do kategorii przedsiewziec
mog^cych potencjalnie znacz^co wplywac na srodowisko wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2
rozporzaxlzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mog^cych znaczaco oddziaiywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), dla ktorych
obowi^zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze bye wymagany.

Na podstawie art. 106 kpa oraz art. 64 ustawy oos w dniu 28.01.2020 r. Burmistrz
Wolborza wystapil o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu do
nast^puj^cych organow: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim pismem znak: RB.6220.3.5.2020.JR, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi pismem znak: RB.6220.3.4.2020.JR oraz do Panstwowego



Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Tryb.,
pismem znak: RB.6220.3.3.2020.JR.

W dniu 17.02.2020 r. wplynelo pismo znak: PPIS-ON-ZNS-440/21/2020 z dnia
12.02.2020 r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim w ktorym wyrazil opinie, ze uznaje za zasadne przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem znak: WOOS.4220.77.2020.ASo z dnia 11.02 2020 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi zwrocil si? do tut. organu o sprecyzowanie tresci z^dania i
weryfikacj? kwalifikacji planowanego przedsiewziecia na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W zwiqzku z powyzszym Burmistrz
Wolborza pismem znak: RB.6220.3.7.2020.MJ z dnia 24.02.2020 r. wezwal pelnomocnika
inwestora do przedlozenia niezbednych wyjasnien.

W odpowiedzi na w/w wezwanie pemomocnik inwestora w dniu 03.03.2020 r.
przedlozyl uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewziecia. W oparciu o przekazane
informacje tut. organ zakwalifikowal przedmiotowe przedsiewziecie do §3 ust. 1 pkt. 1 i §3
ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).

W dniu 09.03.2020 r. Burmistrz Wolborza przeslal uzupelnienie karty
informacyjnej przedsiewziecia do organow opiniuj^cych.

W dniu 13.03.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
pismem znak; WOOS.4220.77.2020.Aso.2 wniosl o niezwloczne przestanie kolejnego
uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia. W zwi^zku z powyzszym pismem
znak: RB.6220.3.11.2020.MJ z dnia 16.03.2020 r. tut. organ wezwat pelnomocnika
inwestora do uzupelnienia KIP zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi.

Nastepnie w dniu 23.03.2020r. wplynelo pismo Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim znak: PPIS-ON-ZNS-440/21/2020
informujqce, ze przedlozone uzupelnienie KIP z dnia 03.03.2020 r. nie stanowi podstawy do
zmiany wyrazonej juz opinii w dniu 12.02.2020 r.

W dniu 30.03.2020 r. wptynela pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni W6d Polskich
w Piotrkowie Tryb., znak: WA.ZZS.3.435.1.23.2020.SO z dnia 24.03.2020 r., w ktorym
wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

W dniu 17.04.2020 r. Pan Robert Kowalski, pelnomocnik inwestora o wycofania
wniosku z dnia 26.01.2016 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj? przedsi^wzi^cia polegajqcego na: rozbudowie budynku
produkcyjno — magazynowego na dzialkach nr ewid. 647/14, 642, 641, 640, 249/14, 249/13,
248/15, 248/14 i 247, obreb 29-Studzianki, gm. Wolborz. Wycofanie wniosku o wydanie
decyzji oznacza, ze strona nie jest zainteresowana kontynuacja postepowania i uzyskaniem
merytorycznego zalatwienia sprawy w drodze decyzji. W przypadku postepowan
prowadzonych tylko na wniosek, cofniecie wniosku oznacza, ze organ administracji
publicznej traci kompetencje do dalszego prowadzenia postepowania w celu konkretyzacji



praw i obowi^zkow, a postepowanie administracyjne staje sie w calosci bezprzedmiotowe i
powinno zostac umorzone na podstawie art. 86d ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy oos..

Majac na wzgledzie powyzsze postanowiono jak na wstepie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwoJanie do Samorzaxiowego Kolegium Odwolawczego

w Piotrkowie Tryb, za posrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty
otrzymania.
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Otrzymuia:
1. Pelnomocnik inwestora
2. Strony postepowania wg wykazu
3. a/a.

Do wiadomosci:
1. Mieszkancy (na tablicy ogtoszeri Sotectwa Studzianki, w siedzibie Urzedu Miejskiego i na stronie

internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu).
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
4. PGW Wody Polskie, Zarz^d Zlewni w Piotrkowie Tryb.




