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ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE 

 
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 
 
Zgodnie z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 
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 2017r., poz. 1405z późn. zm.), zawiadamiam iż w dniu 03.09.2018r., zostało wydane 
postanowienie nr GK.6220.8.2018.DM o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu” 
na terenie miejscowości Namysłów (woj. opolskie, powiat namysłowski, gmina Namysłów) na 
działce nr 834/8”. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcie na terenie działki inwestycyjnej o nr 834/8 obręb  
Namysłów, według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestor planuje: 

• prowadzenie punktu zbierania odpadów, w tym złomu, 

• selektywne magazynowanie odpadów, 

• wydzielenie placu składowego dla odpadów w postaci złomu wielkogabarytowego, 

• magazynowanie odpadów w postaci akumulatorów, katalizatorów oraz złomu pozostałego  
w wydzielonej, zamkniętej części wynajmowanego budynku. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych ani remontowo-
budowlanych. 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 834/8 obręb Namysłów. Teren działki 

zabudowany jest typowymi budynkami murowanymi i stalowymi (wiaty, garaże i magazyny), w 
których prowadzona jest drobna działalność transportowo-warsztatowa.  Planowana inwestycja 
polegać będzie na zbieraniu odpadów w postaci odpadów, w tym złomu. . Obsługę komunikacyjną 
przedsięwzięcia stanowi droga gminna ( działka nr 839/1). Zbierane odpady będą selektywnie 
magazynowane w opisanych opakowaniach, dostosowanych do rodzaju i składu odpadów tj.: w 
kontenerach, pojemnikach, wannach i workach ustawionych w pomieszczeniach magazynowych  
wydzielonej części wynajmowanego budynku( około 320 m2). Na zewnątrz budynku, w kontenerze, 
ustawionym w wydzielonej części utwardzonego placu, będą magazynowane jedynie odpady w 
postaci złomu wielkogabarytowego. 

 
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Gminy Namysłów, zatwierdzony 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.).  
Planowana inwestycja znajduje się na terenie, oznaczonym symbolem przeznaczenia: C.6UP – 
teren zabudowy usługowo – produkcyjnej.  Za tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej 
uznaje się obiekty usługowe 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 zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt. 81-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

 
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 
16 w godzinach urzędowania.  
 
Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


