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Namysłów, dnia 01.12.2016 r. 

GK.6220.32.2016.SZ 

 

DECYZJA  

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 
pkt 4 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 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 05.09.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.09.2016 r.) uzupełniony w dniu 
21.09.2016 r. Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. Z o. o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów, 

umarzam 

w całości postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GK.6220.10.2015  
z dnia 28.12.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez zwiększenie 
linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych, zlokalizowanego na działce nr 
1271 położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 6. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 05.09.2016 r. Zakład „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 
Namysłów, wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji nr GK.6220.10.2015 z dnia 
28.12.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przestrzeni 
infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez zwiększenie linii 
produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych. 

 Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego 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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w dniu 23.09.2016 r. wszczęto 
postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do 
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Burmistrz Namysłowa. 

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:  

 karta informacyjna przedsięwzięcia,  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie,  

 mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem 
mapy w formie elektronicznej.  

Planowana zmiana dotyczy „rozbudowy zakładu produkcyjnego w zakresie budowy 
instalacji ciekłego azotu”. 
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Planowana realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w trzech etapach: 

 Etap I (A) polegał będzie na budowie hali magazynowej składającej się z jednej kondygnacji 
oraz łącznika, budynku technicznego i wiaty; 

 Etap II (B) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno – 
biurowym składającym się z dwóch kondygnacji;  

 Etap III (C) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej składającej się z jednej kondygnacji. 
 

Ponadto planuje się budowę stacji trafo, budynek sprężarkowni, wiaty na palety oraz wiaty, 

pod którą będą magazynowane odpady. 

Rodzaj planowanych (dodatkowych ) maszyn i urządzeń: 

 Maszyny i urządzenia do produkcji sterowników elektronicznych (montaż 
powierzchniowy, lutowanie przelewowe i selektywne, montaż przewlekany itp.); 

 Testery do testowania sterowników elektronicznych; 

 Urządzenia laboratoryjne do badania produkowanych sterowników elektronicznych oraz 
komponentów elektronicznych i mechanicznych (piece laboratoryjne, maszyny 
wibracyjne, itp.); 

 Maszyny  i urządzenia wspierające proces produkcyjny (myjki do szablonów i ram 
lutowniczych, itp.) 

 Sprężarka; 

 Agregat wody lodowej; 

 Instalacja ciekłego azotu; 

 Urządzenia do podciśnienia; 

 Stacja transformatorowa. 
 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 1271 położonej w Namysłowie przy  
ul. Pułaskiego 6. 

   Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. b - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,  
poz. 1397 z późn. zm.). 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony Uchwała 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.) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.  

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości  
i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 
dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 
NZ.4315.22.2016.AN z dnia 06.10.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2016 r.)  
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz biorąc pod 
uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem 
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przedsięwzięcia do sporządzenia raportu stwierdził, że dla zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w planowanym zakresie nie zachodzi 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 
WOOŚ.4241.349.2016.DF z dnia 13.10.2016 r. stwierdziła, że przedmiotowe przedsięwzięcie 
będzie wymagało wydania odrębnej decyzji środowiskowej.  

Na etapie prowadzenia postepowania, wpłynęły uwagi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku, Pani Jolanty Ruszczak zam. ul. (dane 
usunięte), (dane usunięte), Pana Zbigniewa Nowakowskiego zam. ul. (dane usunięte),  
(dane usunięte), dot. m. in. lokalizacji przedmiotowej instalacji, emisji hałasu generowanego przez 
duży ruch samochodowy. Tut. Organ powyższe uwagi przekazał inwestorowi. 

W dniu 26.10.2016 r. Zakład DIEHL Controls Polska Sp. z o. o. zwrócił się do tut. Urzędu 
z pismem o wycofanie wniosku w sprawie zmiany decyzji nr GK.6220.10.2015 z 28.12.2015 r. dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 105 § 2 KPA Burmistrz Namysłowa w dniu 28.10.2016 r. 
zawiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku o wycofanie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości 
składania uwag, wniosków lub sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia, w sprawie umorzenia przedmiotowego postępowania. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 105 § 2 KPA Burmistrz może umorzyć 
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie, której zostało ono wszczęte, a nie 
sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy jest to sprzeczne z interesem społecznym. 

Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia 
postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na jego bezprzedmiotowość. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego  w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

 
POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,  
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 
 

 
 
 


