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GK.6220.27.2016                                                                    Namysłów, dn. 15 września 2016 r. 

 

 

D E C Y Z J A  
 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 
pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
Pana Krzysztofa Staszałka, reprezentującego inwestora tj. „DWÓR” K.M. Staszałek Sp. jawna 
Rychnów 74, 46-100 Namysłów oraz wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r., o wycofanie wniosku  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. cyt. Przebudowa i adaptacja pałacu w Rychnowie na nowoczesną 
placówkę opieki nad osobami zależnymi, zlokalizowanego na działce nr 8/4 k.m.2, obręb 
ewidencyjny 0051 Rychnów. 

 

Uzasadnienie 

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), w dniu  
22 czerwca 2016 r., na wniosek Pana Krzysztofa Staszałka, reprezentującego inwestora tj. 
„DWÓR” K.M. Staszałek Sp. jawna Rychnów 74, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. cyt. Przebudowa i adaptacja pałacu w Rychnowie na nowoczesną 
placówkę opieki nad osobami zależnymi. 

 Planowane przedsięwzięcie polega na odrestaurowaniu budynku pałacowego i utworzeniu 
w nim placówki opiekuńczej dla osób zależnych. Planuje się całodobową opiekę dla 30 osób oraz 
pobyt dzienny dla 20 osób. 

 Obsługa komunikacyjna planowanego przedsięwzięcia to: 

1) 12 miejsc parkingowo-postojowych, 

2) ilość samochodów osobowych - 10 szt./dobę, 

3) ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów – 2 szt./dobę. 

Pismem nr NZ.4315.14.2016.AN z dnia 1 lipca 2016 r., Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Namysłowie stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji 
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określonych w art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ i nie zalicza się do inwestycji zawartych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W związku z powyższym 
postanowiono odstąpić od wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem nr WOOŚ.4241. 
209.2016.JGD z dnia 12 lipca 2016 r., poinformował, że planowana inwestycja nie należy do 
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 – zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54 
(centra handlowe…), w szczególności szpitale placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe wraz z 
towarzyszącą jej infrastrukturą, ponieważ nie osiąga progów określonych w tym przepisie. W związku 
z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odesłał wniosek Burmistrza 
Namysłowa w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.   

Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag               
i wniosków dotyczących postępowania. Na powyższe czynności tut. Organ wyznaczył 21 dni od 
dnia ogłoszenia zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również, aby organizacje 
ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu. 

W trakcie toczącego się postępowania, na podstawie uzyskanego w dniu 19 lipca 2016 r.,  
z Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie, odpisu skróconego aktu zgonu, ustalono datę śmierci 
Pani Zofii Krawczyk i Pana Antoniego Krawczyk, ujawnionych w księdze wieczystej numer 
OP1U/00029725/7 jako współwłaściciele nieruchomości zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. 

Z informacji uzyskanej w dniu 9 sierpnia 2016 r., z Sądu Rejonowego w Kluczborku I 
Wydział Cywilny wynika, że w sądzie został złożony protokół z dnia 10 września 2015 r. otwarcia 
i ogłoszenia testamentu z 29 kwietnia 2002 r. po zmarłym Antonim Krawczyk. Sąd jednocześnie 
poinformował, że nie było prowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii 
Krawczyk.   

W dniu 24 sierpnia 2016 r., do siedziby tut. Urzędu wpłynęło pismo Pana Krzysztofa 
Staszałka z prośbą o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pismem z dnia 25 sierpnia 2016 r., tut. Organ zawiadomił strony postępowania o fakcie 
złożenia ww. wniosku, informując jednocześnie o możliwości składania uwag, wniosku lub 
sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania. Na powyższe czynności Organ wyznaczył 
siedmiodniowy termin. 

 W wyznaczonym terminie, od stron biorących udział w postępowaniu, nie wpłynęły 
żadne uwagi, wnioski lub sprzeciw. 

W związku z powyższym, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                      
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się 
bezprzedmiotowe. 

  Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, 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.  
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Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 
pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 
Sprawę prowadzi: 
Aleksander Polan 
tel. 77/419 03 46, e-mail aleksander.polan@namyslow.eu 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


