Prezydent Miasta Częstochowy

Częstochowa, 08.06.2021 r.

OŚR.6220.125.2020
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
umarzam w całości
jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii
przerobu złomów aluminium i jego stopów przy ul. Hallera 6 w Częstochowie na działkach
o nr ewid. 2/21, 2/22, 2/24, 1/44, 1/60, 2/5 obr. 224.
Uzasadnienie
Na wniosek złożony w dniu 30 grudnia 2020 r. przez P.P.H.U. STILMAR ul. Hallera 6D,
42 - 202 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej
technologii przerobu złomów aluminium i jego stopów przy ul. Hallera 6 w Częstochowie
na działkach o nr ewid. 2/21, 2/22, 2/24, 1/44, 1/60, 2/5 obr. 224. Wniosek został uzupełniony
w dniach 18 stycznia 2021 r. i 26 stycznia 2021 r.
Planowane przedsięwzięcie polegało na wdrożeniu innowacyjnej technologii przerobu złomów
aluminium i jego stopów przy ul. Hallera 6 w Częstochowie na działkach o nr ewid. 2/21, 2/22,
2/24, 1/44, 1/60, 2/5 obr. 224. Celem inwestycji było wdrożenie nowatorskiej technologii przerobu
złomów aluminium i jego stopów w oparciu o metody mechaniczne i elektrostatyczne. Podczas
wstępnej obróbki złomu, poprzez sortowanie, rozdrabnianie i obróbkę, miały być usuwane
zanieczyszczenia w celu przygotowania materiału do wytopu. Technologia przeróbki takiego złomu
miała pozwolić na wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń i uzyskanie znacznej czystości
granulatu, wyższej niż w powszechnie stosowanych technologiach przerobu. W skład linii
technologicznej do przerobu złomów aluminium i jego stopów wchodzą następujące urządzenia:
rozdrabniacz dwuwałkowy, młyn młotkowy, separator magnetyczny, separator wirowo – prądowy.
Roczna moc przerobowa instalacji to ok. 40 000 Mg/rok (6-8 Mg/h).
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego i zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania dokonano
poprzez
umieszczenie
odpowiedniego
ogłoszenia,
od dnia
11
lutego
2021 r.
do dnia 25 lutego 2021 r.:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy;

na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy;

w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia przy ul. Hallera 6 i ul. Legionów 100 w Częstochowie.
Pismem złożonym w dniu 3 marca 2021 r. przedsiębiorstwo P.P.H.U. STILMAR ul. Hallera 6D,
42 - 202 Częstochowa zwróciło się o wycofanie złożonego wniosku z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wycofanie wniosku, a co za tym idzie rezygnacja wnioskodawcy z realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia, spowodowało, że nastąpiło zniesienie podstawy prawnej do dalszego
prowadzenia postępowania w tej sprawie. Należy przy tym wskazać, że postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi się na wniosek podmiotu
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planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, zgodnie art. 73 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku (...).
Wobec tego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia stało się w całości bezprzedmiotowe. W takim przypadku przepis art. 105
§ 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na organ właściwy do wydania
decyzji obowiązek umorzenia postępowania w całości.
Na podstawie art. 10 Kpa ogłoszeniem zamieszczonym w dniach (12 marzec 2021 r. - 26 marzec
2021 r.) poinformowano strony postępowania o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych
do wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości wypowiadania się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym 3 dniowym terminie oraz w trakcie całego
postępowania, od stron nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie,
Aleja Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
z upoważnienia Prezydenta Miasta
Małgorzata Biernat
p. o. Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:
1. P.P.H.U. STILMAR ul. Hallera 6D, 42-202 Częstochowa
2. pozostałe strony postępowania administracyjnego - powiadomione zgodnie z art. 74 ust. 3 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 i art. 49 k. p. a.
Kopia:
aa
UG
Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie części I ust. 53 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
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