
Wierzbinek,  10.03.2023 r. 
Wójt Gminy Wierzbinek 
OŚiZP.6220.6.2023.TW 
 

DECYZJA  
 
Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), 
art. 72 ust. 1 pkt 21) i ust. 2a pkt 2) oraz 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – 
dalej „ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 82) i ust. 1 pkt 83), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2023 r. (data 
wpływu) Klaudii i Macieja Bartosz, zam. Suchy Las, Osiedle Szafirowe 2D, 62-002 Suchy Las 

 
orzekam 

 
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 
„Kontynuacji działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w miejscowości 
Morzyczyn, gm. Wierzbinek” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 61/1, 
62/5, 62/6 obręb Morzyczyn, gmina Wierzbinek i kwalifikowanego do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                  
na środowisko (t. j. Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.):  
• § 3 ust. 1 pkt 82) - instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy              
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,                           
z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 
niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 
celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowisk odpadów; 
• § 3 ust. 1 pkt 83) - punkty do zbierania, w tym przeładunku: 
a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów 
obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
 

UZASADNIENIE 
 
Klaudii i Macieja Bartosz, zam. Suchy Las, Osiedle Szafirowe 2D, 62-002 Suchy Las zwrócili się 
wnioskiem z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu) o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„Kontynuacji działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w miejscowości 
Morzyczyn, gm. Wierzbinek”, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 61/1, 
62/5, 62/6 obręb Morzyczyn, gmina Wierzbinek i kwalifikowanego do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                  
na środowisko (t. j. Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). 
Stosownie do 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „ooś”, 
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy 
Wierzbinek. 
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Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy „ooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać                    
na środowisko. 
Analizując przedłożony wniosek i załączoną doń dokumentację stwierdzono, że planowane 
przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji obecnej działalności związanej z prowadzeniem 
punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Wnioskodawca zamierza 
prowadzić działalność związaną z gospodarowaniem odpadami w miejscowości Morzyczyn 
na działkach o nr ewidencyjnych 59, 61/1, 62/5, 62/6 obręb Morzyczyn, gmina Wierzbinek, powiat 
koniński. Na działkach tych obecnie działalność prowadzi firma EKO ART BIS Józef Jaśkiewicz NIP 
6650024037, BDO 000011099. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o decyzje z zakresu 
gospodarowania odpadami: 
• Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - decyzja Starosty Konińskiego znak: WS.6233.24.2015 
z dnia 11.08.2015r. wraz z decyzją zmieniającą znak WS.6233.18.2020 z dnia 01.04.2021 
• Zezwolenie na zbieranie odpadów – decyzja Starosty Konińskiego znak: WS.6233.36.2015 
z dnia 19.10.2015r. wraz z decyzją zmieniającą znak WS.6233.17.2020 z dnia 01.04.2021 
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż firma EKO ART BIS Józef 
Jaśkiewicz zaprzestanie prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu 
i przetwarzaniu odpadów w ciągu 60 dni od dnia uprawomocnienia się nowych decyzji 
na gospodarowanie odpadami, o które Wnioskodawca zamierza się ubiegać. 
Działalność, jaką zamierzają prowadzić wnioskodawcy - Klaudia i Maciej Bartosz będzie polegała na 
kontynuacji dotychczasowego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych, a zgodnie                              
z informacją zawartą w karcie przedsięwzięcia technologia przetwarzania odpadów i zasady 
postepowania z odpadami przyjętymi do zakładu nie ulegną zmianom. Wnioskodawcy oświadczyli 
również, iż nie będą też zbierane ani przetwarzane żadne dodatkowe kody odpadów w porównaniu 
do stanu obecnego oraz nie zamierzają przetwarzać odpadów niebezpiecznych.  
Wnioskodawcy w karcie informacyjnej oświadczyli również, iż obecnie użytkowane instalacje                           
i planowane do dalszego użytkowania instalacje nie zaliczają się do grupy instalacji podlegających pod 
obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 
1169). 
Z przedstawionych treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż działalność związana                          
z gospodarowaniem odpadami prowadzona będzie w istniejących budynkach 
z wykorzystaniem aktualnie posiadanych maszyn i urządzeń. Odpady będą magazynowane 
w istniejących budynkach i namiotach. Cała infrastruktura związana z obecnie prowadzoną 
działalnością pozostanie bez zmian (młyny, waga, technologia przetwarzania, monitoring miejsc 
magazynowania odpadów itp.).  
Wnioskodawcy w opisie technologicznym przedsięwzięcia wskazują, iż „odpady dostarczane                         
do zakładu będą przyjmowane głownie w celu ich przetworzenia, część odpadów będzie przyjmowana 
na zakład w ramach zbierania odpadów. Odpady przyjmowane do przetworzenia poddawane będą 
procesowi przetworzenia polegającemu na mieleniu w instalacji znajdującej się na terenie zakładu. 
Odpady po dostarczeniu do zakładu będą ważone i w następnej kolejności zostaną zmagazynowane 
selektywnie w oznaczonych miejscach – dostosowanych do rodzaju gromadzonych w nich odpadów. 
Następnie odpady będą podlegać segregacji i poddawane będą procesowi przetworzenia 
polegającemu na mieleniu w instalacji znajdującej się na terenie zakładu. Podstawową częścią 
aktywności będzie produkcja przemiałów z tworzyw sztucznych, głównie z tworzyw 
termoplastycznych. W przystosowanych do tego celu halach prowadzone będzie przetwarzanie 
tworzywa sztucznego poprzez jego mielenie. Proces technologiczny polega na rozdrobnieniu tworzyw 
sztucznych w przystosowanych do tego maszynach. Tak przetworzone tworzywo będzie wywożone 
do innego producenta celem dalszego jego wykorzystania. Na życzenie klienta przemiał – produkt 
może zostać poddane także procesowi regranulacji w regranularce. Regranulacji będą podlegały 
produkty (nie odpady), tym samym regranulacja nie jest procesem przetwarzania odpadów. 
W związku z prowadzoną działalnością na terenie zakładu poza zbieraniem i poza przetwarzaniem 
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odpadów będą również wytwarzane odpady. Wytwarzane odpady będą przekazywane innym 
odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia (pozwolenia) właściwego organu 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami i/lub przekazywane osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwarzane odpady, do 
czasu ich przekazania, magazynowane będą na terenie zakładu. Magazynowanie odpadów odbywać 
się będzie w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, 
w sposób selektywny.” 
Tak scharakteryzowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                    
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                                       
na środowisko (t. j. Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) do:  
• § 3 ust. 1 pkt 82) - instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy              
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,                           
z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 
niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 
celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowisk odpadów; 
• § 3 ust. 1 pkt 83) - punkty do zbierania, w tym przeładunku: 
a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów 
obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z art. 71 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 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję tą 
należy uzyskać m.in. przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie 
odpadów (art. 72 ust. 1 pkt 21) ustawy ooś). 
Jednocześnie w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w art. 72 ust. 2a lit. b przewidziano zwolnienie 
z wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Wymogu uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, 
nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego 
przedsięwzięcia nieulegającego zmianie”. 
Mając na uwadze treść wniosku oraz wyrażone przez wnioskodawców zapisy w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia niewątpliwie scharakteryzowane istniejące przedsięwzięcie nie ulegnie jakimkolwiek 
zmianom. Działalność, jaka będzie prowadzona przez wnioskodawców, jest kontynuacją działalności 
prowadzonej obecnie przez EKO ART BIS Józef Jaśkiewicz. Wnioskodawcy wielokrotnie w karcie 
przedsięwzięcia podkreślają i oświadczają, że nie planują zbierania/przetwarzania dodatkowych 
kodów odpadów, a cała infrastruktura związana z gospodarowaniem odpadami już istnieje, nie będą 
również przetwarzane większe ilości odpadów niż obecnie. Jest to więc już zrealizowane 
przedsięwzięcie. 
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                
dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy zatem uznać za bezprzedmiotowe. 
Wnioskodawcy zwrócili się do Wójta Gminy Wierzbinek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach ze względu na kontynuację działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu 
odpadów w miejscowości Morzyczyn, gm. Wierzbinek, gdzie przed wydaniem nowych zezwoleń                 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, zostali zobowiązany do przedłożenia 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub dokumentu potwierdzającego, że taka decyzja nie 
jest dla planowanego przez nich przedsięwzięcia wymagana. 
Obwieszczeniem znak OŚiZP.6220.6.2023.TW z dnia 30.01.2023 r., zgodnie z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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zm.) organ poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym 
materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów                              
oraz zgłoszonych żądań. W zakreślonym obwieszczeniem terminie strony uwag i wniosków nie wniosły.  
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                          
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 
wydanie decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają, co do jej istoty                       
w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. 
Stosownie do art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                  
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania odpowiednio w całości albo w części. 

 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
 

pouczenie 
 
Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 
w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest 
możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.  
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.  
 
 

Wójt Gminy Wierzbinek 
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Klaudia i Maciej Bartosz – WNIOSKODAWCY 

 Pełnomocnik: Monika Szulc 
2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 
   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

a/a 
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