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Namysłów, dnia 30.05.2016 r. 
 
 
GK.6220.23.2016.IK                                                                            
 
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 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 2016 r., poz. 353), 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 15.04.2016 r. (uzupełniony w dniu 11.05.2016 r.) Pana Damiana Slawik, 
(dane usunięte), (dane usunięte) działającego w imieniu firmy Metalowiec Sp. z o. o., ul. Fabryczna 2, 
46-100 Namysłów na podstawie upoważnienia z dnia 06.04.2016 r.  zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „ Przebudowa i adaptacja części hali produkcyjnej na laboratorium badawczo – 
rozwojowe zgodne z profilem produkcji – przedmiotem działalności spółki” zlokalizowanego 
na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 obręb 0038 Namysłów. 

Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji części istniejącej hali produkcyjnej 
(nieużywanej) na potrzeby laboratorium badawczo – rozwojowego. W ramach przedsięwzięcia 
zostanie przeprowadzony podział nieużytkowanej części hali na: 

 pomieszczenie do produkcji prototypów, 

 pomieszczenie laboratoryjno - badawcze,  

 biura projektantów, 

 zaplecze socjalne. 

W hali produkcji prototypów zostaną zainstalowane maszyny do obróbki skrawaniem – 
frezarka oraz tokarka, stół spawalniczy oraz urządzenie spawalnicze do spawania w osłonie gazowej 
tzw. spawarka mig mag. W przedmiotowej hali wykonywane będą jednostkowe egzemplarze  
prototypów mebli, które poddawane będą odpowiednim testom, w celu wdrożenia nowych urządzeń 
bądź ulepszeń do produkcji seryjnej. 

Pomieszczenie laboratoryjno – badawcze będzie służyło do przeprowadzenia badań na 
wyprodukowanym uprzednio prototypie. W pomieszczeniu tym przewidziano: 

 stanowiska do badania i testowania odporności na zmęczenie łóżek, 

 stanowiska do prób zarysowania i ścieralności, 

 stanowisko pomiarowe. 

Pomieszczenie projektantów wyposażone będzie w meble i urządzenia biurowe. 

Wszystkie prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone we wnętrzu hal. Nie przewiduje się 
zmian w aktualnym zagospodarowaniu terenu zakładu Metalowiec Sp. z o. o. W ramach 
przedsięwzięcia nie planuje się budowy nowych budynków, dróg, placów i parkingów, a także 
przyłączy mediów technicznych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 obręb 0038 
Namysłów. 
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 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 
poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolem B.3UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub 
ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła 
nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno – biurowe oraz inne  
o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami  
i urządzeniami towarzyszącymi. 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).  

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Namysłowie. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16  
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
pok. Nr 16. 

 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: ilona.kozlowska@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


