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Drezdenko, 13.06.2022 r. 

GG.6220.6.2022 

 

DECYZJA 

 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 72 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) po rozpatrzeniu wniosku 

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., Oddział w Drezdenku siedziba: ul. Niepodległości 4, 

66-530 Drezdenko z dnia 08.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zespołu hal 

magazynowych na terenie działek o nr ew. 18/1, 19, 1701/2, 1702, i 1703 obręb 

Drezdenko, gm. Drezdenko” 

 

orzekam 

 

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zespołu 

hal magazynowych na terenie działek o nr ew. 18/1, 19, 1701/2, 1702, i 1703 

obręb Drezdenko, gm. Drezdenko” 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 08.04.2022 r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek Smurfit Kappa 

Polska Sp. z o.o., Oddział w Drezdenku siedziba: ul. Niepodległości 4, 66-530 

Drezdenko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zespołu hal magazynowych na terenie 

działek o nr ew. 18/1, 19, 1701/2, 1702, i 1703 obręb Drezdenko, gm. Drezdenko” 

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa 

o ooś) załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapy obejmujące 

przedmiotowy teren oraz wypisy z ewidencji gruntów dla działek, na których 

przewidziana jest inwestycja. 
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Inwestor zakwalifikował przedsięwzięcie zgodnie z §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.), 

jako zamierzenie „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, 

z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku 

rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; 

w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, 

sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu 

z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 

objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.” Na terenie zakładu Smurfit 

Kappa Polska Sp. z o.o., Oddział w Drezdenku obecnie eksploatowana jest instalacja 

do produkcji opakowań z tektury falistej oraz kartonów opakowaniowych o mocy 

przerobowej poniżej 200 ton na dobę, która to kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 

1 pkt 27 w/w rozporządzenia. 

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji 

wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 

1a ustawy o ooś. 

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem 

właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie 

z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś jest Burmistrz Drezdenka. 

 

W postępowaniu ustalono więcej niż 10 stron postępowania, dlatego też zgodnie 

z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś w postępowaniu zastosowano art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (dalej: KPA). Strony postępowania zostały 

poinformowane o wszczęciu postępowania pisemnie pismem z dnia 19.05.2022 r.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ooś Burmistrz Drezdenka zwrócił się dnia 

19.05.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora 

Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile 

o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu 

raportu.  

Strony postępowania zostały dodatkowo poinformowane o wszczęciu 

postępowania oraz wystąpieniu do organów obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka 

z dnia 19.05.2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak 

NZ.9022.1.25.2022 z dnia 23.05.2022 r. (data wpływu 24.05.2022 r.) - opinia 
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O/NZ-26/2022 - wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest 

wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak 

WZŚ.4220.329.2022.DM z dnia 25.05.2022 r. (data wpływu 25.05.2022 r.) wyraził 

stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało ujęte w Rozporządzeniu 

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.), co oznacza 

tym samym, że nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Pile pismem znak BD.ZZŚ.2.435.158.2022.AK z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu 

03.06.2022 r.) wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego 

realizacji.  

W rezultacie przeprowadzonego postępowania Burmistrz Drezdenka, po 

otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku 

oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Pile, a w szczególności stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wlkp., stwierdził że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zostało 

ujęte w Rozporządzeniu 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.), co oznacza tym samym, że nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 105 § 1 KPA 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. 

Postępowanie zostało wprowadzone do bazy ocen oddziaływania na 

środowisko zgodnie z art. 129 ustawy o ooś.  

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali magazynowej 

o powierzchni 3.940,0 m². Hala będzie budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji 

stalowej, posiadającym ściany z płyt warstwowych, dach o konstrukcji stalowej, kryty 

blachą fałdową, ocieplony wełną skalną. Obiekt będzie miał przeznaczenie 

magazynowe. W hali magazynowane będą: papier, wykrojniki oraz klisze. W obiekcie 

nie będą wytwarzane i magazynowane odpady. Inwestycja realizowana będzie na 

działkach nr 18/1, 19, 1701/2, 1702, 1703 obręb Drezdenko. Wymienione działki 

zabudowane są obiektami zakładu – obiekty magazynowe, budynki mieszkalne 

i niemieszkalne (gospodarcze), namioty. Realizacja inwestycji poprzedzona zostanie 

rozbiórką istniejących obiektów mieszkalnych, gospodarczych i namiotowych. 

Teren, na którym przewidziana jest lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana 

będzie poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody. 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje 

budowę hali magazynowej o powierzchni 3.940,0 m². Istniejąca zabudowa zakładu ma 
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powierzchnię przekraczającą 4,5 ha. Celem inwestycji jest wyłącznie poprawa 

warunków produkcji i magazynowania. W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się 

skala produkcji. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

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

U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowę magazynową o powierzchni co 

najmniej 0,5 ha na obszarach form ochrony przyrody lub 1 ha na pozostałych 

obszarach.  

W przypadku budowy nowych obiektów na terenie istniejących zakładów 

zastosowanie może mieć także ust. 2 dotyczący rozbudowy, przebudowy lub montażu 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub 

montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, 

z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku 

rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; 

w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, 

sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu 

z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 

objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji, zakres 

inwestycji nie osiągnie wymaganej powierzchni zabudowy (powierzchnia hali wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą to ok. 3.940,0 m²), ani nie obejmie montażu nowych 

instalacji czy ingerencji w istniejące instalacje. Z tego względu, planowana inwestycja 

nie spełnia przesłanek określonych w przepisach rozporządzenia.  

Rozpatrywana inwestycja nie stanowi zatem przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem brak jest także konieczności uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż w przypadku podejmowania w przyszłości na 

terenie zakładu innych inwestycji (rozbudowy, przebudowy, itp.), które nie osiągną 

wymaganej powierzchni (tak jak w analizowanym przypadku) inwestor będzie 

zobowiązany do zsumowania tych „cząstkowych” zamierzeń i uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy ich łączna suma przekroczy próg wskazany 

w ww. rozporządzeniu – stosownie do § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko tut. Organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
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Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 4, 66-530 Drezdenko, 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA, 

3. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

 

z up. Burmistrza Drezdenka 

Dorota Nowak 

Kierownik Referatu Gospodarki 

Gminnej 

i Ochrony Środowiska 


