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ZOS.6220.20.28.2020.MJ                                                                        Wolbórz, dn. 05.10.2021 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej ustawa kpa, §3 ust. 1                

pkt. 54 lit. b, §3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.              

z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), dalej rozporządzenie „p.z.o.ś”, w związku z decyzją  

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., znak: KO.461.(37-

41).2021 z dnia 15.07.2021r., po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2020 roku, 

uzupełnionego w dniu 25.09.2020 r. oraz w dniu 21.10.2020 r. Fadrew Komponenty Sp. z o.o.                  

z siedzibą: ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz, od dnia 02.09.2021r. Polsal Sp. z o.o.,                                 

ul. Rzeszowska 12, 36-200 Brzozów, reprezentowanej  przez pełnomocnika - Panią Anetę 

Chojnacką w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew 

Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie  nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz, 

umarzam w całości przedmiotowe postępowanie administracyjne. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09.09.2020 r. Fadrew Komponenty Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kitowicza 

28, 97-320 Wolbórz, reprezentowana  przez pełnomocnika - Panią Anetę Chojnacką, zwróciła się 

do Burmistrza Wolborza o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „wszczęciu postępowania legalizacyjnego dla istnienia budynku 

hali A, budynków hal B, C, E wraz z suszarnią, budynku magazynu olejów i budynku magazynu 

gospodarczego znajdujących się na terenie Zakładu Fadrew Komponenty Sp. z o.o. przy                                

ul. Kitowicza 28 w Wolborzu”, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym 

obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów dla terenu 

inwestycyjnego i potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 

Z uwagi na fakt, że w/w wniosek był niekompletny, na podstawie art. 64 §2 ustawy 

kpa, organ wezwał wnioskodawcę o dostarczenie następujących dokumentów: oryginału lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty 

skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł oraz dokumentu, który potwierdzi, że w/w 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związany jest                                      

z prowadzonym postępowaniem legalizacyjnym toczącym się przed organem nadzoru 

budowlanego. 

W dniu 25.09.2020 r. pełnomocnik inwestora, Pani Aneta Chojnacka dostarczyła 

oryginał pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej oraz pismo 

Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb. znak: PINB.7359/37/2017 dotyczące 

postępowania legalizacyjnego jednego budynku określonego jako hangar magazynowy 

usytuowany na dz. nr ewid 160/1. 
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W związku z przedłożonymi dokumentami na podstawie art. 50 §1 ustawy kpa, organ 

wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w celu doprecyzowania treści wnioskowanego 

żądania oraz określenia jaki teren obejmuje przedsięwzięcie ze wskazaniem konkretnych 

numerów ewidencyjnych działek oraz o wskazanie kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie                       

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).                        

W decyzji znak: ZOS.6220.20.17.2020.MJ z dnia 30.03.2021 r. omyłkowo wpisano 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Organ 

miał na myśli obowiązujące na dzień złożenia przedmiotowego wniosku oraz na dzień 

wydania decyzji rozporządzenie. 

W dniu 15.10.2020 r. Pani Aneta Chojnacka zwróciła się do Burmistrza Wolborza                    

o przedłużenie terminu przedłożenia stosownych wyjaśnień do dnia 28.10.2021 r. , w związku 

z czym pismem znak: ZOS.6220.20.2.2020.MJ z dnia 19.10.2020 r. organ poinformował                     

o przedłużeniu terminu przedłożenia wyjaśnień do dnia 28.10.2020r.  

Następnie w dniu 21.10.2020 r. Pani Aneta Chojnacka dostarczyła korektę wniosku                  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zawierał zmienioną treść 

żądania z: „wszczęcia postępowania legalizacyjnego dla istnienia budynku hali A, budynków hal 

B, C, E wraz z suszarnią, budynku magazynu olejów i budynku magazynu gospodarczego 

znajdujących się na terenie Zakładu Fadrew Komponenty Sp. z o.o. przy ul. Kitowicza 28                         

w Wolborzu” na: „legalizację hangaru magazynowego usytuowanego na terenie zakładu 

Fadrew Komponenty Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 160/1”. Ponadto w piśmie przewodnim z dnia 

21.10.2020 r. pełnomocnik inwestora wskazał jakimi numerami ewidencyjnymi są oznaczone 

działki na których znajduje się cały zakład i wskazał kwalifikację przedsięwzięcia. Ponadto 

pełnomocnik wskazał, że  w związku z tym, że hangar usytuowany na działce nr 160/1 jest 

technologicznie powiązany z całym zakładem, pozostawia się treść karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, który opisuje funkcjonowanie i zasięg oddziaływania całego zakładu Fadrew 

Komponenty Sp. z o.o.  

W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Wolborza pismem znak: 

RB.6220.20.3.2020.MJ z dnia 22.10.2020 r. zawiadomił strony postępowania na tablicy 

ogłoszeń Sołectwa Wolbórz oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu i na stornie 

internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Wolborzu o wszczęciu postępowania 

administracyjnego  w przedmiotowej sprawie. 

Z uwagi na to, że organ zakwalifikował przedsięwzięcie do kategorii przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2                

w związku z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 

1839), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może 

być wymagany, podstawie  art. 106 kpa oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                           

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w dniu 

22.10.2020 r. Burmistrz Wolborza wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko                     
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i ewentualnego zakresu raportu do następujących organów: Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: ZOS.6220.20.7.2020.MJ, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: 

ZOS.6220.20.6.2020.MJ oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., pismem znak: ZOS.6220.20.5.2020.MJ. 

W dniu 29.10.2020 r., jedna ze stron postępowania, Pani Marzena Plich zwróciła się              

z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej karty informacyjnej przedsięwzięcia. W tym 

samym dniu organ przesłał drogą elektroniczna kip, na wskazany we wniosku adres                   

e-mail. 

Następnie w dniu 10.11.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. 

„legalizacja hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty 

Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr l miasta Wolborz, gm. Wolborz, nie 

istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na brak 

podstawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 

ustawy ooś, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest planowane do realizacji. 

Następnie w dniu 10.11.2020 r. do tut. urzędu wpłynęły uwagi mieszkańców                         

ul. Kitowicza i Reymonta w Wolborzu do prowadzonego przez tut. organ postępowania                       

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 23.11.2020 r. organ 

przy piśmie znak: ZOS.6220.20.8.2020.MJ odniósł się do w/w pisma mieszkańców                           

ul. Kitowicza i ul. Reymonta w Wolborzu.  

W dniu 27.11.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo znak: PPIS-ON-ZNS-

440/108/2020 z dnia 23.11.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                         

w Piotrkowie Trybunalskim w którym wyraził opinię, że uznaje za zasadne przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Następnie w dniu 02.12.2020 r. tut. urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora - 

Pani Anety Chojnackiej z wnioskiem o przesłanie pisma mieszkańców ul. Kitowicza                         

i ul. Reymonta w Wolborzu. W tym samym dniu tut. urząd przesłał skan pisma na wskazany 

we wniosku adres e-mail. 

Następnie w  dniu 02.12.2020 r. to tut. urzędu wpłynęło pismo Starosty Powiatu 

Piotrkowskiego znak: RS.6224.4.2017.JM, w którym poinformował, że w dniu 6.10.2020 r.  

Kierownik Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Tryb. przesłał do Starostwa Powiatowego                          

w Piotrkowie Trybunalskim wyniki kontroli przeprowadzonej w Fadrew Komponenty Sp.                  

z o.o. w Wolborzu. 

Następnie zawiadomieniem znak: ZOS.6220.20.11.2020.MJ z dnia 16.12.2020 r. 

Burmistrz Wolborza, na podstawie art. 49 ustawy k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, 

poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia przedmiotowej sprawy 

do dnia 31.05.2021 r. 

W dniu 23.12.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Tryb. znak:                                    

I-P.7024.2.2015.2020.mm w którym poinformował, że mając na uwadze kolejne zgłoszenia 

mieszkańców Wolborza w tej sprawie oraz wyniki poprzednich kontroli, zdecydował                         
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o podjęciu kontroli interwencyjnej tego podmiotu, nie mniej jednak z uwagi na panujący stan 

epidemii nie jest w stanie aktualnie wskazać dokładnego terminy przeprowadzenia kontroli.     

W dniu 21.01.2021 r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich                       

w Piotrkowie Tryb., znak: WA.ZZŚ.3.436.1.23.2020.SO z dnia 12.01.2021 r., w którym 

wezwał organ do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wystąpienia z dnia 22.10.2020 r. znak: 

ZOS.6220.20.5.2020.MJ, poprzez ustalenie przedmiotu postępowania prowadzonego w trybie 

art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, ponieważ złożona dokumentacja dotyczy przedsięwzięcia 

istniejącego.  

W związku z powyższym pismem znak: ZOS.6220.20.13.2020.MJ z dnia               

22.01.2021 r. organ prowadzący postępowanie wycofał wniosek skierowany do Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Piotrkowie Tryb. w sprawie zaopiniowania potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Następnie w dniu 01.02.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: DP/4140/01-03/23/2021/jse, DP/4125/16-

04/23/2021/jse z dnia 28.01.2021 r., przy którym zostały przesłane do rozpatrzenia wg 

właściwości przez  Burmistrza Wolborza uwagi mieszkańców sąsiadujących z zakładem 

Fadrew Komponenty Sp. z o.o. w Wolborzu w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla budynków na terenie w/w zakładu oraz w zakresie uwag do karty 

informacyjnej przedsięwzięcia. 

W związku z w/w pismem tut. organ w dniu 08.02.2021 r. skierował pismo do Pani 

Agnieszki Drożdzowskiej, jednej ze stron postępowania, w którym odniósł się do wskazanych 

w w/w piśmie zagadnień. 

W dniu 08.03.2021 r. tut. organ skierował również pismo do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, w którym przekazał informacje o sposobie załatwienia 

sprawy, przekazanej do rozpatrzenia  przy piśmie znak: DP/4140/01-03/23/2021/jse, 

DP/4125/16-04/23/2021/jse z dnia 28.01.2021 r. 

Następnie w dniu 17.02.2021 r. wpłynęło postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni 

Wód Polskich w Piotrkowie Tryb., znak: WA.ZZŚ.3.435.1.363.2020.SO.2 z dnia              

10.02.2021 r., w którym umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania 

opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia.  

W związku z powyższym w dniu 18.02.2021 roku obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.20.15.2020.MJ powiadomiono, strony postępowania na podstawie art. 49 kpa                 

w związku z art. 73 ust. 4 ustawy ooś, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń Sołectwa Wolbórz, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej 

BIP Urzędu Miejskiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją 

zawierającą: kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie: RDOŚ w Łodzi, PPIS                          

w Piotrkowie Tryb. i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. 

W dniu 25.02.2021 r. wpłynęło pismo Pani Agnieszki Drożdżowskiej, Pani 

Małgorzaty Jaworskiej i Pani Agaty Jaworskiej, w którym jako strony postępowania zwróciły 

się o udostępnienie drogą mailową dokumentacji przedmiotowej sprawy. W tym samym dniu  

przesłano drogą mailową pisma przesłane przez organy opiniujące przedmiotowe 

przedsięwzięcie.  
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W dniu 01.03.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, znak: DP/4149/16-04/23/2021/jse, z dnia 22.02.2021 r., przy 

którym zostały przesłane do rozpatrzenia wg właściwości przez  Burmistrza Wolborza kolejne 

uwagi mieszkańców sąsiadujących z zakładem Fadrew Komponenty Sp. z o.o. w Wolborzu.  

Następnie dniu 02.03.2021 r. wpłynęło pismo Pani Agnieszki Drożdżowskiej, Pani 

Małgorzaty Jaworskiej i Pani Agaty Jaworskiej, w którym zwróciły się o udostępnienie drogą 

mailową pism przewodnich skierowanych przez tut. urząd do organów opiniujących. W dniu 

09.03.2021 r. przesłano drogą mailową w/w zakres dokumentacji sprawy.  

W tym samym dniu Pani Agnieszka Drożdżowska, Pani Małgorzata Jaworska i Pani 

Agata Jaworska skierowały do tut. urzędu pismo, w którym wyraziły sprzeciw na umorzenie 

przedmiotowego postępowania. Organ wyjaśnił m.in., że rozważania dotyczące tych kwestii 

były już podnoszone przez tut. organ w piśmie z dnia 23.11.2020 r. 

W dniu 03.03.2021 r. Pani Marzena Plich, jako strona postępowania zwróciła się                                

z prośbą o udostępnienie dokumentacji w przedmiotowej sprawie. W  odpowiedzi na w/w 

pismo tut. urząd skierował w tej sprawie odpowiedź w dniu 10.03.2021 r. przy piśmie znak: 

ZOS.6220.20.17.2020.MJ, w którym poinformował stronę w jaki sposób może zapoznać się  

z aktami sprawy.  

 W tym samym dniu organ skierował pismo znak: ZOS.6220.20.18.2020.MJ do 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w którym przekazał wyjaśnienia do 

przedmiotowego postępowania oraz poinformował, że szczegółowe rozpatrzenie uwag                     

i wniosków stron postępowania będzie miało miejsce w uzasadnieniu decyzji rozstrzygającej 

wnioskowane postępowanie.   

Następnie dniu 11.03.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Pani Agnieszki 

Drożdżowskiej, Pani Małgorzaty Jaworskiej i Pani Agaty Jaworskiej, w którym zwróciły się                  

o przekazanie informacji drogą elektroniczną na temat obowiązującego planu miejscowego 

dla terenu Zakładu Fadrew Komponenty Sp. z o.o., a w szczególności dla działki nr 160/1, 

który tut. organ wskazał w pismach przewodnich skierowanych do organów opiniujących 

przedmiotowe przedsięwzięcie. W dniu 12.03.2021 r. drogą mailową tut. organ udzielił 

odpowiedzi stronom postępowania na w/w wniosek. 

W dniu 15.03.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Pani Agnieszki Drożdżowskiej, 

Pani Małgorzaty Jaworskiej i Pani Agaty Jaworskiej, w którym odnoszą się do odpowiedzi 

otrzymana drogą mailową w dniu 12.03.2021 r. Organ prowadzący postępowanie odniósł się 

do tych uwag w uzasadnienie decyzji znak: ZOS.6220.20.17.2020.MJ z dnia 30.03.2021 r. 

W dniu 15.03.2021 r. wpłynęło pismo Pani Agaty Nowak, w którym wyraziła 

sprzeciw na umorzenie przedmiotowego postępowania oraz wniosła o udostępnienie 

dokumentacji sprawy.  W dniu 17.03.2021 r. przy piśmie znak: ZOS.6220. 20.19.2020.MJ 

organ prowadzący postępowanie poinformował stronę, gdzie i w jaki sposób może się 

zapoznać z dokumentacją sprawy.  

W tym samym dniu wpłynęło także pismo Pani Marzeny Plich, w którym ponownie 

wniosła o udostępnienie dokumentacji oraz o przesłanie uchwały zmieniającej miejscowy 

plan. W dniu 17.03.2021 r. przy piśmie znak: ZOS.6220. 20.20.2020.MJ organ prowadzący 

postępowanie poinformował stronę, gdzie i w jaki sposób może się zapoznać z dokumentacją 

sprawy oraz wskazał adres strony internetowej, na której są udostępnione plany miejscowe 
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obowiązujące na terenie gminy Wolbórz. Z treści wniosku nie udało się ustalić, o jaki 

konkretnie plan miejscowy wnosi strona. 

Następnie w dniu 17.03.2021 r. wpłynęło pismo Pani Agnieszki Drożdżowskiej, Pani 

Małgorzaty Jaworskiej i Pani Agaty Jaworskiej, w którym odnoszą się do odpowiedzi tut. 

organu skierowanej do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu                  

10.03.2021 r. przy piśmie znak: ZOS.6220.20.18.2020.MJ. Organ odniósł się do tych uwag               

w uzasadnienie decyzji znak: ZOS.6220.20.17.2020.MJ z dnia 30.03.2021 r. 

W dniu 24.03.2021 r. tj. poza terminem składania uwag i wniosków wskazanym,                   

w obwieszczeniu z dnia 18.02.2021r. znak: ZOS.6220.20.15.2020.MJ, wpłynęło kolejne 

pismo mieszkańców.  

Następnie w dniu 25.03.2021 r. wpłynęło pismo Pani Marzeny Plich (pieczęć 

pocztowa z dnia 19.03.2021 r.), w którym jako strona wnosi o przedłużenie terminu składania 

uwag i wniosków do przedmiotowego postępowania.  

Organ prowadzący postępowanie nie uznał za zasadne przedłużenie terminu składania 

uwag i wniosków, ponieważ został wyznaczony dogodny termin ich składania (25 dni), taki 

aby każda ze stron mogły się wypowiadać. Ponadto strona pomimo wniosku o przedłużenie 

terminu składania uwag, przesłała uwagi we wskazanym terminie. Organ prowadzący 

postępowanie odniósł się do tych uwag w uzasadnienie decyzji znak: 

ZOS.6220.20.17.2020.MJ z dnia 30.03.2021 r. 

Po rozstrzygnięciu wszystkich uwag i wniosków złożonych przez strony postępowania 

organ, mając na względzie stan faktyczno-prawny na omawianym terenie, zapisy karty 

informacyjnej przedsięwzięcia, która zawiera opis funkcjonującego od lat zakładu oraz opinię 

wydaną przez RDOŚ w Łodzi, organ umorzył przedmiotowe postępowanie decyzją znak: 

ZOS.6220.20.17.2020.MJ z dnia 30.03.2021 r.  O wydaniu przedmiotowej decyzji organ 

powiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak: ZOS.6220.20.18.2020.MJ z dnia 

31.03.2021 r. na podstawie art. 49 kpa w związku z art. 73 ust. 4 ustawy ooś, oraz 

zawiadomieniem znak: ZOS.6220.20.19.2020.MJ z dnia 31.03.2021 r. na podstawie art. 72 

ust. 6, art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 i art. 3 ust. 1 ustawy ooś organ podał do publicznej 

wiadomości informacje o wydani przedmiotowej decyzji, poprzez wywieszenie 

obwieszczenia  i zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolbórz, Urzędu Miejskiego w 

Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego. 

Następnie w dniu 08.04.2021 r. strony postępowania: Pani Agnieszka Drożdżowska i 

Pani Małgorzata Jaworska zwróciły się o wydanie kopii w/w decyzji. W tym samym dniu 

organ wydał strona postępowania wnioskowaną kopie decyzji.  

O wydanie kopii decyzji zwróciła się również Pani Małgorzata Jaworska, strona 

postępowania w dniu 09.04.2021 r., w związku z czym w tym samym dniu organ wydał 

stronie postępowania wnioskowaną kopie decyzji.  

Z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską w decyzji znak: ZOS.6220.20.17.2020.MJ z 

dnia 30.03.2021 r. organ sprostował jej treść postanowieniem znak: ZOS.6220.20.21.2020.MJ 

z dnia 12.04.2021 r., o czym zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.25.22.2020.MJ z dnia 12.04.2021 r. na podstawie art. 49 kpa  w związku z art. 73 

ust. 4 ustawy ooś, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa 
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Wolbórz, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miejskiego. 

Następnie o wydanie kopii decyzji zwróciły się stępujące strony postępowania: Pani 

Agata Jaworska w dniu 12.04.2021 r. oraz Pani Agata Nowak w dniu 14.04.2021 r.                           

w związku z czym w dniu złożenia wniosku organ wydał stronom postępowania 

wnioskowane kopie decyzji.  

W dniu 27.04.2021 r. do tut. urzędu wpłynęły  pisma Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., znak: KO.461.30.2021, KO.461.31.2021, 

KO.461.32.2021, KO.461.33.2021 z dnia 21.04.2021 r., przy których zostały przesłane 

odwołania: Pani Agaty Nowak,  Pani Małgorzaty Jaworskiej, Pani Agaty Jaworskiej i Pani 

Agnieszki Drożdżowskiej, od decyzji Burmistrza Wolborza z dnia 30.03.2021 r. w sprawie 

umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 

dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na 

terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie                     

nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz. W związku z powyższym organ  na podstawie art. 133 

ustawy kpa przesyła odwołania stron postępowania od w/w decyzji Burmistrza Wolborza 

wraz z całością akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. 

przy piśmie znak: ZOS. 6220.20.24.2020.MJ z dnia 29.04.2021 r. w celu rozpatrzenia przez 

organ II instancji.  

 O tym fakcie organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.20.25.2020.MJ z dnia 29.04.2021 r. na podstawie art. 49 kpa  w związku z art. 73 

ust. 4 ustawy ooś, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa 

Wolbórz, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miejskiego. 

W dniu 05.05.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło  pismo Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., znak: KO.461.36.2021 z dnia 27.04.2021 r., przy których 

zostało przesłane odwołania: Marzeny Plich, od w/w decyzji Burmistrza Wolborza w związku 

z czym organ w ślad za pismem ZOS.6220.20.24.2020.MJ z dnia 29.04.2021 r. przesłał 

odwołanie Pani Marzeny Plich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 

Tryb. przy piśmie znak: ZOS.6220.20.27.2020.MJ z dnia 06.05.2021 r. Następnie w dniu 

25.05.2021 r. organ skierował pismo znak: ZOS.6220.20.28.2020.MJ do SKO w Piotrkowie 

Tryb. w którym wyjaśnił rozbieżności w adresach zamieszkania Pani Marzena Plich 

wskazanych w wykazie stron postępowania oraz w treści odwołania strony. 

W dniu 07.06.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, znak: DP/4140/13-07/23/2021/jse, z dnia 31.05.2021 r., przy 

którym zostały przesłane do rozpatrzenia wg właściwości przez  Burmistrza Wolborza kolejne 

uwagi Pani Agnieszki Drożdzowskiej dotyczące legalizacji hangaru magazynowego przez 

Zakład Fadrew Komponenty Sp. z o.o. w Wolborzu. W związku z czym w dniu 09.06.2021r. 

organ skierował pismo do Pani Agnieszki Drożdzowskiej, w którym poinformował stronę, że 

w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Burmistrza Wolborza rozstrzygającej 

przedmiotowa sprawę organ przekazał całość akt sprawy do SKO w Piotrkowie Tyb. w celu 

rozpatrzenia przez organ II instancji.  
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W dniu 19.07.2021 r. do tut. urzędu wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. znak: KO.461.(37-41).2021 z dnia 15.07.2021r. 

uchylającą w całości decyzję Burmistrza Wolborza z dnia 30.03.2021 r. znak: 

ZOS.6220.20.17.2020.MJ umarzającą postępowanie w sprawie wydania, z wniosku Fadrew 

Komponenty Sp. z o.o. w Wolborzu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na 

terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie  nr 1 

miasta Wolbórz, gm. Wolbórz. W związku z powyższym organ zawiadomił strony 

postępowania, że przystąpił do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, 

obwieszczeniem znak: ZOS.6220.20.24.2020.MJ z dnia 27.07.2021 r. na podstawie art. 49 

kpa  w związku z art. 73 ust. 4 ustawy ooś, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń Sołectwa Wolbórz, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej 

BIP Urzędu Miejskiego.  

W dniu 27.07.2021 r. organ zgodnie ze wskazaniami SKO w Piotrkowie Tryb. 

skierował pismo znak: ZOS.6220.20.23.2021.MJ do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Piotrkowie Tryb. z zapytaniem na jakim etapie jest postępowanie 

legalizacyjne hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew 

Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie  nr 1 miasta Wolbórz, gm. 

Wolbórz oraz, czy wnioskodawca został zobowiązany przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb. do przedłożenia decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto tut. organ zwrócił się                     

z zapytaniem, czy PINB w Piotrkowie Tryb. prowadzi inne postępowania  w zakresie 

legalizacji budynków na terenie w/w zakładu. 

W dniu 09.08.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb. znak: PINB.7358/37/2017 z dnia 03.08.2021 r.                

w którym wyjaśnia, że w sprawie hangaru magazynowego postanowieniem Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb. nr 3/2017 z dnia 09.01.2018r., 

postępowanie administracyjne zostało zawieszone, do czasu wydania przez Burmistrza 

Wolborza ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla tego obiektu. Taka decyzja do 

chwili obecnej nie została wydana. Natomiast w sprawie pozostałych obiektów na terenie 

zakładu na podstawie złożonych wniosków przez właścicieli prowadzone były postępowania 

legalizacyjne obiektów w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane tj. art. 

49g i 49i. Po analizie przedłożonych dokumentów wydane zostały decyzje legalizujące 

obiekty.  

W związku z powyższym organ włączył do akt przedmiotowej sprawy następujące 

decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb., przesłane do 

wiadomości Urzędu Miejskiego w Wolborzu w dniu 09.04.2021 r. oraz w dniu 19.03.2021 r. 

(data wpływu): 

 znak: PINB.5121.16.2020, nr 20/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą wiatę 

przeładunkową zlokalizowana na działkach nr ewid. 149/2, 156/2, obr. 1 miasta Wolbórz, 

  znak: PINB.5121.11.2020, nr 21/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą budynek 

produkcyjny /hala B/ zlokalizowany na działkach nr ewid. 152, 153, obr. 1 miasta 

Wolbórz, 
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 znak: PINB.5121.13.2020, nr 19/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą budynek 

magazynowo – warsztatowy /hala C/ zlokalizowany na działce nr ewid. 156/2, obr.                    

1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.10.2020, nr 11/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek 

magazynu olejów zlokalizowany na działce nr ewid. 154, obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.8.2020, nr 15/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek hali A                 

i sprężarkowi zlokalizowanych na działkach nr ewid. 155, 158, 159, obr. 1 miasta 

Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.14.2020, nr 13/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek suszarni 

kontenerowej i placu manewrowego zlokalizowanych na działkach nr ewid. 148/2, 149/2, 

obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.7.2020, nr 16/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek portierni 

zlokalizowany na działkach nr ewid. 157, 158, obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.9.2020, nr 14/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek 

magazynu technicznego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 154, 155, obr.                    

1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.12.2020, nr 12/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek hali E 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 148/2, 149/2, 151, 152, 153, 156/2, obr.                    

1 miasta Wolbórz. 

Następnie organ zawiadomił strony postępowania, o możliwości zapoznania się ze 

zgromadzonym materiałem dowodowym dla przedmiotowej sprawy, obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.20.26.2020.MJ z dnia 23.08.2021 r. na podstawie art. 49 kpa  w związku z art. 73 

ust. 4 ustawy ooś, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa 

Wolbórz, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miejskiego.  

W dniu 08.09.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo stron postępowania: Pani Agnieszki 

Drożdżowskiej, Pani Małgorzaty Jaworskiej oraz Pani Agaty Jaworskiej z wnioskiem                        

o udostępnienie zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie na adresy 

mailowe wskazanie w niniejszym piśmie. Organ prowadzący postępowanie w dniu 

10.09.2021 r. przesłała na wskazane adresy mailowe wnioskowane dokumenty.  

 W dniu 17.09.2021 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo skierowane przez Polsal                        

Sp. z o.o. informujące, że Polsal Sp. z o.o. (KRS: 0000190072) na podstawie art. 491. - 516. 

Kodeksu spółek handlowych, z dniem 2 września 2021 roku przejęła Fadrew Komponenty 

Sp. z o.o. z siedzibą w Wolborzu przy ulicy Kitowicza 28 (KRS: 0000386918),                                    

w konsekwencji czego zgodnie  z  art. 494. § 1. i 2. Kodeksu spółek handlowych z tym dniem 

wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Fadrew Komponenty sp. z o.o., w tym wynikające z 

postępowań administracyjnych, sądowych oraz sądowo-administracyjnych.  

Następnie w dniu 20.09.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo stron postępowania: 

Pani Agnieszki Drożdzowskiej, Pani Małgorzaty Jaworskiej, Pani Agaty Jaworskiej, Pani 

agaty Nowak oraz Pani Marzeny Plich, odnoszące się do otrzymanych dokumentów w dniu 

10.09.2021 r. Strony twierdzą, że dokumentacja ta nie wnosi nic nowego w przedmiotowej 

sprawie, ponieważ zakład nadal negatywnie oddziałuje na działki bezpośrednia z nim 
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sąsiadujące. Ponadto strony podnoszą, że organ powinien wcześniej powiadomić 

mieszkańców o decyzjach legalizacyjnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Piotrkowie Tryb. oraz wnoszą o to, aby Burmistrz Wolborza rozstrzygając                         

w przedmiotowej sprawie miał na uwadze warunki życia mieszkańców i podjął decyzję, aby 

zakład wykonał ocenę oddziaływania na środowisko. 

W odpowiedzi na w/w pismo organ skierował pismo do stron postępowania znak: 

ZOS.6220.20.20.2020.MJ z dnia 23.09.2021 r. w którym wyjaśnił, że Burmistrza Wolborza 

przystępując do ponownego rozpatrzenia sprawy, w pierwszej kolejności wystąpił do PINB   

w Piotrkowie Tryb. o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym 

dopiero na tym etapie organ włączył do akt przedmiotowej sprawy decyzje PINB                                

w Piotrkowie Tryb. dotyczące legalizacji pozostałych budynków na terenie Zakładu.  

Natomiast odnosząc się do prośby, aby Burmistrza Wolborza rozstrzygając w przedmiotowej 

sprawie miał na uwadze sytuację mieszkańców sąsiadujących z Zakładem, wyjaśnił, że 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, iż 

organ właściwy do wydania takiej decyzji zobligowany jest do przeprowadzenia 

postępowania przewidzianego przepisami ustawy ooś. W związku z powyższym organ jest 

zobligowany wydać taką decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania określone przepisami 

ustawy ooś. Grupę przedsięwzięć wymagających  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                      

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839). Z postanowień art. 71 i art. 72 ustawy ooś wynika, iż organ właściwy do wydania 

takiej decyzji nie ma swobody kwalifikacji przedsięwzięć w zakresie obowiązku uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z czym wydanie decyzji                            

w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, skutkować będzie wydaniem decyzji obarczonej 

wadą nieważności wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

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

Ponadto organ ponownie poinformował, że zakładu funkcjonuje od lat i uzyskał wymagane 

decyzje Starosty Powiatu Piotrkowskiego w zakresie następujących oddziaływań: znak: 

RS.6224.2.2017.JM z dnia 20.04.2017 r. w zakresie emisji pyłów do powietrza, znak: 

RS.6241.6.2016.JM z dnia 23.02.2017 r. o dopuszczalnych poziomach hałasu oraz decyzję 

znak: RS.6224.4.2017.JM z dnia 03.10.2018 r., a organem uprawnionym do bezpośredniego 

egzekwowania decyzji starosty jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który może 

nakładać kary administracyjne. Kara administracyjna ma na celu zobligowanie podmiotu 

naruszającego normy do wykonania prac ograniczających ponadnormatywne emisje, a jeśli 

podmiot nadal narusza standardy inspektor ma również prawo wstrzymać pracę urządzeń 

powodujących ponadnormatywne emisje.  

W tym samym piśmie organ poinformował strony postępowania o przejęciu przez  Polsal Sp. 

z o.o. na podstawie art. 491. - 516. Kodeksu spółek handlowych, z dniem 2 września 2021 

roku przejęła Fadrew Komponenty Sp. z o.o. z siedzibą w Wolborzu przy ulicy Kitowicza 28. 

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie 

organ przystąpił do analizy, czy dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru 

magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr 
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ewid.: 160/1 w obrębie  nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz, wymagane jest wydanie decyzji                      

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś 

wymagana jest dla realizacji planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko, które jednocześnie wymagają uzyskania którejkolwiek 

spośród decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy ooś. Natomiast zgodnie z  art. 59 

ust. l ustawy ooś, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko: 

1. Planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. Planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie  znacząco  oddziaływać na  

środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. l ustawy ooś. 

Z literalnego brzmienia art. 59 ust. l i art. 71 ust. 2 ustawy ooś wynika, że 

przeprowadzenie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy tylko 

przedsięwzięć planowanych, a więc takich, które jeszcze nie istnieją, które nie zostały jeszcze 

rozpoczęte, nie znajdują się na żadnym z etapów realizacji i których realizacja będzie miała 

miejsce dopiero w przyszłości. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań możliwe jest 

wyłącznie w odniesieniu do inwestycji planowanych, a więc takich, co do których istnieją 

zamierzenia ich powstania w przyszłości,  które  nie znajdują  się jeszcze w stadium realizacji. 

W niniejszym postępowaniu przedsięwzięcie istnieje, a co za tym idzie nie jest 

przedsięwzięciem planowanym, wobec czego mając na uwadze powyższe, nie ma podstawy 

prawnej  do wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. 

Ustawa ooś nie przewiduje innych sytuacji, w których konieczne jest uzyskanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności dla przedsięwzięć istniejących.  

Nie mniej jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych znajdujemy również 

pogląd o dopuszczalności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

zrealizowanej inwestycji.  Świadczy o tym chociażby wyrok NSA z dnia 26.10.2016 r.,                        

II OSK130/15, LEX nr 2177587. NSA stwierdził, że wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w takim przypadku nie jest wykluczone, ponieważ „jeżeli dotyczy 

przedsięwzięcia istniejącego, nie może być prowadzone w całkowitym oderwaniu od regulacji 

dotyczących procedur naprawczych określonych w Prawie budowlanym. Zwrócić należy 

uwagę, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dopuszcza się w odniesieniu 

do przedsięwzięć istniejących właśnie ze względu na prowadzone przed organami nadzoru 

budowlanego postępowanie legalizacyjne i związane z nim wymogi (…). Stanowi o tym 

choćby art. 49 ust. 4a Prawa budowlanego”. 

W świetle art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), dalej 

ustawa „pr. bud.”, po przeprowadzeniu postępowania legalizacyjnego organ wydaje decyzję     

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, ewentualnie              

o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. Zgodnie zaś                    

z  art. 49 ust. 4a tego przepisu, decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po 

uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest 
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ona wymagana przepisami ustawy ooś, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do 

przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia                       

i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.                           

Grupę przedsięwzięć wymagających  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                      

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839).  Kryterium powierzchni zabudowy, jako kwalifikacji przedsięwzięcia opisane jest 

w §3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia p.z.o.ś. Progiem kwalifikacji jest powierzchnia 0,5 na 

terenach chronionych przyrodniczo oraz powierzchnia 1 ha na pozostałych terenach.  

Omawiany zakład zlokalizowany jest poza terenami chronionymi (zgodnie                             

z informacjami zawartymi w kip), a sama działka nr ewid.: 160/1 obr. 1 m. Wolbórz ma 

powierzchnię 0,503 ha (zgodnie z załączonym do wniosku wypisem z resetu gruntów), na 

której znajduje się hangar magazynowy, dla którego inwestor złożył wniosek o wydanie 

decyzji środowiskowej dla jego legalizacji. Dla pozostałych budynków (poza kotłownią) 

wchodzących w skład zakładu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie 

Tryb., zgodnie z  art. 49f ustawy pr. bud, w ramach uproszczonego postępowania 

legalizacyjnego wydał następujące decyzje:  

 znak: PINB.5121.16.2020, nr 20/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą wiatę 

przeładunkową zlokalizowana na działkach nr ewid. 149/2, 156/2, obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.11.2020, nr 21/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą budynek 

produkcyjny /hala B/ zlokalizowany na działkach nr ewid. 152, 153, obr. 1 miasta 

Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.13.2020, nr 19/2021 z dnia 06.04.2021 r. legalizującą budynek 

magazynowo – warsztatowy /hala C/ zlokalizowany na działce nr ewid. 156/2, obr.                    

1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.10.2020, nr 11/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek 

magazynu olejów zlokalizowany na działce nr ewid. 154, obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.8.2020, nr 15/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek hali A                 

i sprężarkowi zlokalizowanych na działkach nr ewid. 155, 158, 159, obr. 1 miasta 

Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.14.2020, nr 13/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek suszarni 

kontenerowej i placu manewrowego zlokalizowanych na działkach nr ewid. 148/2, 149/2, 

obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.7.2020, nr 16/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek portierni 

zlokalizowany na działkach nr ewid. 157, 158, obr. 1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.9.2020, nr 14/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek 

magazynu technicznego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 154, 155, obr.                    

1 miasta Wolbórz, 

 znak: PINB.5121.12.2020, nr 12/2021 z dnia 11.03.2021 r. legalizującą budynek hali E 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 148/2, 149/2, 151, 152, 153, 156/2, obr.                    

1 miasta Wolbórz. 

Z uwagi na to, że w/w budynki zostały zalegalizowane przez PPIS w Piotrkowie 

Tryb., organ rozważył klasyfikację budowy hangaru magazynowego do ówczesnej (to jest na 

dzień powstania budynku) rozbudowy zakładu. Zasady kwalifikacji rozbudowy takiego 

obiektu opisuje §3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia p.z.o.ś. W punkcie tym z kwalifikacji 
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wyłączone są przypadki, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy 

część przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1 (czyli w §3 ust. 1 pkt 54 

r.p.z.o.ś.); w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, sumowaniu podlegają 

parametry tej rozbudowy z poprzednimi rozbudowami, o ile nie zostały one objęte decyzją                  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W tym przypadku należy zauważyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

została wprowadzona ustawą z 18.05.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 113 poz. 954). Ustawa ta weszła w życie             

28 lipca 2005 r. Przed wskazaną datą nie było zatem obowiązku uzyskiwania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę powyższe, przy sumowaniu 

inwestycji należy uwzględnić tylko te rozbudowy, przebudowy i montaże, które miały 

miejsce po wejściu w życie obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – czyli od 28 lipca 2005 r. Zatem przy kwalifikacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie ma obowiązku sumowania powierzchni magazynowej, która została 

zalegalizowana decyzjami PINB w Piotrkowie Tryb.   

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadzająca nową procedurę w prawie budowlanym, jaką jest 

uproszczone postępowanie legalizacyjne weszła w życie 19 września 2020 r. W/w zmiana 

ustawy umożliwia uregulowanie stanu prawnego obiektów budowlanych wybudowanych                   

w warunkach samowoli budowlanej bez ponoszenia opłaty legalizacyjnej. Aby móc 

skorzystać z uproszczonej procedury legalizacyjnej, trzeba spełnić warunki, które zostały 

wskazane w art.49f- 49h ustawy pr. bud. Jednym z nich jest upływ, co najmniej 20 lat od 

zakończenia budowy inwestycji. Z powyższego wynika, że skoro PINB w Piotrkowie Tryb. 

dla dziewięciu budynków usytuowanych na terenie zakładu wydał decyzje legalizacyjne na 

podstawie w/w nowelizacji ustawy pr. pub.,  ich budowa musiała być zakończona przed                  

19 września 2000 r. 

Także rozbudowa zakładu o hangar magazynowy, była dokonana przed  28 lipca             

2005 r. Budynek ten został najprawdopodobniej wybudowany w 2000 r. O tym fakcie 

wspomina jedna ze stron postępowania, Pani Marzena Plich w piśmie z dnia 19.03.2021 r. 

(data wpływu: 25.03.2021 r.). 

Jeżeli ówczesna rozbudowa zakładu o budowę hangaru magazynowego byłaby kolejną 

rozbudową obiektu, to wówczas należałoby zsumować wszystkie powierzchnie, o które 

została powiększona zabudowa magazynowa od 28 lipca 2005 r. i jeżeli powierzchnia ta 

przekroczyła próg wskazany w §3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia p.z.o.ś., to wówczas 

należałoby prowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i objąć nią wszystkie tereny, o jakie została powiększona zabudowa od                

28 lipca 2005 r. 

W niniejszym przypadku ówczesna rozbudowa zakładu o budowę hangaru 

magazynowego była dokonana przed 28 lipca 2005 r., czyli przed wejściem w życie ustawy              

z 18.05.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2005 r. nr 113 poz. 954). Nawet jeśli budowa hangaru magazynowego odbyłaby się 

po 28 lipca 2005 r., to nie przekroczyła progu wskazanego w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b 

rozporządzenia p.z.o.ś, wobec czego należy stwierdzić brak kwalifikacji przedsięwzięcia do 



14 

 

w/w rozporządzenia p.z.o.ś, a zatem brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

W myśl art. 105 § 1 ustawy kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania 

odpowiednio w całości albo w części. Umorzenie jest orzeczeniem formalnym, kończącym 

postępowanie bez merytorycznego załatwienia sprawy. Bezprzedmiotowość występuje wtedy, 

gdy sprawa, która miała być załatwiona w drodze decyzji, albo nie miała charakteru sprawy 

administracyjnej jeszcze przed datą wszczęcia postępowania albo utraciła taki charakter                   

w jego toku (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 lipca              

2013 r., sygn. II SA/Kr 461/13, LEX nr 1343019).  

Brak kwalifikacji zamierzenia polegającego na legalizacji hangaru magazynowego 

usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1                

w obrębie  nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.               

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.             

z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) skutkuje brakiem podstaw prawnych do wydania decyzji                          

o środowiskowych uwarunkowaniach, co powoduje konieczność wydania decyzji o umorzeniu 

postępowania na podstawie art. 105 § 1 kpa. Oznacza to, że w obecnym stanie faktycznym 

sprawy, zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji administracyjnej o umorzeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie 

Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” (obecnie Polsal Sp. z o.o.) na działce nr ewid.: 160/1               

w obrębie  nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                        

w Piotrkowie Tryb, za pośrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania. 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Pełnomocnik inwestora 

2. Strony postępowania – zawiadomienie na podstawie art. 49 kpa. 

3. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.  

3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb.    

 


