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BURMISTRZ MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKI 
województwo śląskie 

                               
Miasteczko Śląskie, dnia 12.10.2022 r .  

 
M.6220.3.2022 
 
 

DECYZJA 
 
Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, 
art. 82  i art. 85 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 2022 r., poz. 1029 ze zm), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019,  poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Hemarpol Trade Sp. z o. o. 
Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 6d w Katowice, w sprawie zmiany decyzji 
ostatecznej Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie znak: M. 6220.3.3020 z 29.01.2021 r. w zakresie 
uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja instalacji do produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa 
w Kaletach”, 

 

orzekam: 
 

zmienić decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie znak: 
M.6220.3.3020 z 29.01.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja instalacji do produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Kaletach” 
zlokalizowanego na działkach nr 96/22, 192/22 w Kaletach poprzez zmianę brzmienia pkt. 3 
orzeczenia  ww. decyzji.  

I Pkt.3 orzeczenia decyzji M.6220.3.2020 z 29.01.2021 r. otrzymuje brzmienie: 

„3. Określam następujące warunki i wymagania na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia: 

3.1 Proces technologiczny należy prowadzić wewnątrz istniejącej hali.”. 

II Pozostała treść orzeczenia decyzji znak M.6220.3.2020 z 29.01.2021 r. pozostaje bez zmian. 

  
   

Uzasadnienie 
 

Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 6d 
w Katowice wystąpiła do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z wnioskiem z 10.08.2022 r. 
o zmianę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych znak M.6220.3.2020 z 29.01.2021 r. wydanej 
dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Kaletach” zlokalizowanego na działkach 
o nr ewid. 96/22, 192/22 w Kaletach. 
Zmiana ww. decyzji podyktowana jest tym, że warunki i wymagania przytoczone w pkt. 3 orzeczenia 
decyzji znak M.6220.3.2020 z 29.01.2021 r. nie odnoszą się do zapisów Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia (wraz z jej uzupełnieniami) stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia z dnia 06.03.2020 r., przekazanego do 
załatwienia Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śl. zgodnie z postanowieniem Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/127/2020/4739/KK z dnia 17.04.20220 r. 
 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonywaniu z surowca (granulat PCV lub odpadów 
granulatu PCV powstałych z procesu przetwarzania kabli w instalacji do przerobu kabli 
funkcjonującej na działce 93/22) termoformowanych elementów w postaci bloków, które stanowią 
między innymi podstawy pod znaki drogowe i ogrodzenia. Planowana powierzchnia zabudowy będzie 
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wynosiła 0,4768 ha., powierzchnia terenu utwardzonego – 0,4081 ha. Inwestycja realizowana będzie 
na  działkach o nr ewid. nr 96/22 i 192/22, całkowita pow. działek wynosi 0,8849 ha. 
Przedsięwzięcie stanowi rozwinięcie działalności przerobowej prowadzonej w instalacji przerobu 
kabli firmy Hemarpol Trade Sp. z o.o. sp. komandytowa, w wyniku której powstający w chwili 
obecnej odpad/produkt granulatu tworzyw sztuczny nie będzie już zbywany na zewnątrz, a zostanie 
zagospodarowany i wykorzystany jako surowiec do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
w procesie termoformowania.   
Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok 200 m w kierunku północno- wschodnim 
od planowanego przedsięwzięcia. Na północno-wschodniej granicy działki inwestora znajduje się 
ekran akustyczny o wysokości ok. 4,5 m. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 
2 lit a – k ustawy ooś. 
W stanie istniejącym teren, który zostanie przeznaczony pod projektowaną inwestycję jest 
zagospodarowany, utwardzony, odwodniony. Obecnie na tym terenie dwie spółki prowadzą swoją 
działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami.  
Teren nie jest pokryty szatą roślinną, stąd realizacja zadania nie będzie wiązała się z wycinką drzew. 
Woda na cele socjalne pobierana jest z miejskiego wodociągu. Ścieki socjalne odprowadzane są do 
miejskiej kanalizacji sanitarnej. Pracownicy korzystają z istniejącego zakładowego zaplecza 
socjalnego. Przy obsłudze nowej instalacji pracować będzie 6 osób - zużycie wody na cele socjalne 
będzie wynosiło 0,36 m3/dobę. 
Wody deszczowe odprowadzane będą, po remoncie kanalizacji deszczowej, do kanalizacji miejskiej 
po wcześniejszym podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem zawiesin. 
Przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu ilości wjeżdżających na teren zakładu samochodów, gdyż 
surowiec do produkcji będzie pochodził z własnej działalności, a produkty będę wywożone przez ok. 3 
samochody na dzień. Z zakładu nie będą wyjeżdżały odpady granulatu. W związku z powyższym ilość 
samochodów wjeżdżających i wyjeżdzających z terenu zakładu będzie taka sama jak w stanie 
obecnym. 
W hali zamontowany zostanie układ odpylania o wydajności 5000 m3/h z odprowadzaniem 
oczyszczonego powietrza do hali (brak emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego). 
Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie hałas związany z przywozem 
i posadowieniem urządzenia. 
Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu do środowiska będą: środki transportu – samochody 
osobowe, ciężarowe i wózki widłowe oraz hałas z parkingów oraz placów manewrowych.  
W przypadku planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie transgraniczne nie występuje.  
Projektowane przedsięwzięcie oddalone jest od południowej granicy terytorium RP o ok 96 km. 
W granicach terenu oddziaływania nie występują obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na 
obszar Natura 2000. Projektowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza korytarzami 
ekologicznymi. Odległość, jaka dzieli inwestycję od najbliższego korytarza ekologicznego wyklucza 
bezpośrednie oddziaływanie (ok 600 m w kierunku wschodnim do korytarza Opole – Katowice). 
Zgodnie z mpzp teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się zespół zabudowy dawnej 
fabryki celulozy i papieru, które objęte są ochroną konserwatorską. Przedmiotowa inwestycja nie 
narusza istniejących zabudowań objętych ochroną konserwatorską. Teren, na którym planowa jest 
inwestycja jest częściowo zagospodarowany, na tym terenie dwie spółki prowadzą swoją działalność 
polegającą na gospodarowaniu odpadami. Dla planowanego przedsięwzięcia nie można całkowicie 
wykluczyć ryzyka katastrofy budowalnej. Nie mniej jednak przy zachowaniu standardów 
obowiązujących przy projektowaniu, realizacji tego typu inwestycji ryzyko wystąpienia katastrofy 
budowalnej jest niewielkie. 
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych, które mogłyby 
w sposób zasadniczy wpłynąć na zmianę klimatu. 
Inwestycja jest całkowicie bezodpadowa. W związku z czym nie będą wytwarzane odpady 
technologiczne. W związku z funkcjonowanie przedsięwzięcia mogą jedynie powstawać odpady 
eksploatacyjne związane z serwisem maszyn i urządzeń, wymianą oleju. 
 

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa „decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
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zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym 
zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie 
następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych. 
Za zmianą przemawia słuszny interes strony ponieważ warunki wskazane w pkt 3 orzeczenia decyzji 
M.6220.3.2020 z 29.01.2021 r. nie korespondują z danymi zawartymi w Karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami. Stąd zaistniała konieczność dokonania ich zmiany 
stosownie do zebranej dokumentacji w sprawie oraz dokonanych uzgodnieniach w oparciu o art. 64 
ust. 1 ustawy ooś.   
Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu przepisów szczególnych. 
W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa ooś, której art. 87 
stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy 
Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża 
wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub 
podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kpa, a ponadto 
wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu. 
Jednocześnie art. 87 ustawy ooś wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy 
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również 
do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy Kpa. 
 

Po analizie złożonego wniosku, Obwieszczeniem z 12.08.2022 r., działając w oparciu o art. 61 § 1               
i § 4, art. 49 ustawy Kpa powiadomiono strony postępowania o jego wszczęciu.  
Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją 
pismem z dnia 12.08.2022 r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz do PGW Wody 
Polskie Zarządy Zlewni w Opolu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje 
konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Obwieszczeniem z 12.08.2022 r. poinformowano o powyższym strony postępowania. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w ustawowym terminie nie wyraził 
stanowiska, w związku z tym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewyrażenie stanowiska 
w określonym terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po przeanalizowaniu dokumentacji 
postanowieniem znak WOOŚ.4220.479.2022.JB z dnia 13.09.2022 r. wyraził opinię, iż nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji oraz wskazał 
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnego warunku 
korzystania ze środowiska tzn. prowadzenie procesu technologicznego we wnętrzu istniejącej hali. 
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu opinią znak GL.ZZŚ.3.435.178.2022.DB z 26.08.2022 r. 
wyraził, że wnioskowane zmiany decyzji nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz stwierdził, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną na 
możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych  w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.   
 

Teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez 
Radę Miejską w Kaletach uchwałą nr 102/XII/2011 z dn. 01.12.2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód” (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 stycznia 2012 r. 
poz. 527 ze zm.). Nieruchomości na których zaplanowano realizacje przedsięwzięcia  znajdują się na 
obszarze oznaczonym symbolem 1PSB8 i 1PSB4 jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
działalności produkcyjnej. 
W trybie art. 80 ust.2 ustawy ooś stwierdzono zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. 
Po analizie rodzaju, cech, skali i charakteru inwestycji, wielkość zajmowanego terenu oraz biorąc pod 
uwagę zakres robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, czas jej trwania, zasięg 
oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane 
z eksploatacją inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub 
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form 
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ochrony przyrody – stwierdzono, że przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz funkcjonowania nie 
będzie oddziaływać negatywnie w sposób znaczący na środowisko, a także zdrowie ludzi.      
 

Stosownie do dyspozycji art. 10, art. 49 oraz 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa 
Obwieszczeniem z 19.09.2022 r. zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji.  
Żadna ze stron postępowania w wyznaczonym terminie, nie skorzystała z przysługującego jej prawa. 
Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko burmistrz wydał 
decyzję środowiskową. W postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji środowiskowej z uwagi na fakt, 
iż liczba stron przekroczyła 10, strony zawiadamiano zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do 
terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.  
Ponadto zgodnie z art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy. 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do decyzji) stanowi integralna część przedmiotowej 
decyzji.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji. 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
Stosownie do treści art. 130 § 2 kpa, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.  
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 Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śl.  
oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. Cofniecie złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania jest niedopuszczalne.  
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko.   
 
 
 

Z up. Burmistrza 
                                                                                                               Łukasz Kowalkowski 
                                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                                                                                                               /podpis elektroniczny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
HEMARPOL TRADE Sp. z. o. o Sp. k                                
ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 6d, 40-389 Katowice 
Pozostałe strony postępowania owiadomiono zgodnie z art. 49 
ustawy KPA  

Decyzję otrzymują (art. 74 ust. 4 uooś) 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 
Decyzję ostateczną otrzymuje (art. 86 a ustawy ooś): 
1. Starosta Tarnogórski 
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