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 Namysłów, dnia 12.10.2018 r.  

 
GK.6220.1.2017.DM 
 
 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 

 

postanawiam 

sprostować na wniosek strony oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 
28.09.2017 r. nr GK.6220.1.2017.DM określającą środowiskowe uwarunkowania dla 
przedsięwzięcia pod nazwą cyt. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz 
z dalszą sprzedażą części zdemontowanych zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 
0038 Namysłów w granicach administracyjnych m. Namysłów (woj. opolskie, pow. namysłowski), 
w następujący sposób: 

 

W punkcie 1 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej 
załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis: 

„Przedsięwzięcie, planowane jest do realizacji na działce nr 8/15, obręb 0038 Namysłów w 
granicach administracyjnych m. Namysłów o całkowitej powierzchni 2,05 ha” 

zastępuje się zapisem: 

„Przedsięwzięcie, planowane jest do realizacji na działce nr 8/15, obręb 0038 Namysłów w 
granicach administracyjnych m. Namysłów o całkowitej powierzchni 0,205 ha” 

 

W punkcie 1 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej 
załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis: 

 „Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

• realizację obiektu kubaturowego – budynku głównego z wyodrębnionymi  pomieszczeniami na 
biuro, halę 1 i halę 2 o powierzchni około 253 m2  . Hala nr 1 będzie uzbrojona w szczelna 
posadzkę o powierzchni około 95 m2 i wyposażona w dwa stanowiska, odpowiadające 
sektorowi I oraz sektorowi III, wagę, specjalistyczne urządzenie diagnostyczne dla dokonania 
oceny stanu technicznego części i zespołów mechanicznych przyjmowanego pojazdu, które 
przeznaczone będą, po ich wymontowaniu z pojazdu, do sprzedaży przez stację jako sprawne 
części zamienne, specjalistyczne urządzenia służące do usuwania materiałów niebezpiecznych 
i demontażu elementów zawierających materiały niebezpieczne. Hala 2 będzie uzbrojona w 
szczelna posadzkę o powierzchni około 70 m2 i urządzenia zbierające ewentualne wycieki. W 
pomieszczeniu będą się odbywały działania specyficzne dla sektora IV i sektora V.” 

zastępuje się zapisem: 

   „Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

• realizację obiektu kubaturowego – budynku głównego z wyodrębnionymi  pomieszczeniami 
na biuro, halę 1 i halę 2 o powierzchni około 253 m2  . Hala nr 1 będzie uzbrojona w szczelna 
posadzkę o powierzchni około 95 m2 i wyposażona w dwa stanowiska, odpowiadające  za 
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wykonywanie charakterystycznych działań dla sektora I oraz sektora III, specjalistyczne 
urządzenie diagnostyczne dla dokonania oceny stanu technicznego części i zespołów 
mechanicznych przyjmowanego pojazdu, które przeznaczone będą, po ich wymontowaniu z 
pojazdu, do sprzedaży przez stację jako sprawne części zamienne, specjalistyczne urządzenia 
służące do usuwania materiałów niebezpiecznych i demontażu elementów zawierających 
materiały niebezpieczne. W sektorze I, przy hali nr 1 znajdować się będzie waga o skali ważenia  
nie mniejszej niż 3,5 Mg.  Hala nr 2 będzie uzbrojona w szczelna posadzkę o powierzchni 
około 70 m2 i urządzenia zbierające ewentualne wycieki. W hali nr 2 odbywać się będą działania 
specyficzne dla sektora IV i sektora V.” 

W punkcie 1 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej 
załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis: 

„Sektor I – przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) –  w sektorze 
tym pojazd będzie sprawdzany pod względem technicznym i ważony. Sektor zlokalizowany będzie 
w budynku głównym stacji, w hali 1 na wyodrębnionym stanowisku do przyjmowania pojazdów 
wyposażonym w szczelną betonową posadzkę, uzbrojoną w system odprowadzania ścieków 
przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor wyposażony 
będzie w wagę do ważenia pojazdów o skali ważenia nie mniejszej niż 3,5 Mg, specjalistyczne 
urządzenie diagnostyczne dla dokonywania oceny stanu technicznego części i zespołów 
przyjmowanego pojazdu.”      

zastępuje się zapisem: 

„Sektor I – przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) –  w sektorze 
tym pojazd będzie sprawdzany pod względem technicznym i ważony. Część Sektora I, 
zlokalizowana będzie w budynku głównym stacji, w hali 1 na wyodrębnionym stanowisku do 
przyjmowania pojazdów wyposażonym w szczelną betonową posadzkę, uzbrojoną w system 
odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych 
oraz wyposażonym w specjalistyczne urządzenie diagnostyczne dla dokonywania oceny stanu 
technicznego części i zespołów przyjmowanego pojazdu.  Ważenie pojazdów odbywać się będzie 
na zewnątrz budynku. Przy hali nr 1 znajdować się będzie waga o skali ważenia nie mniejszej niż 
3,5 Mg.” 

 

W punkcie 1 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej 
załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis: 

„Sektor V – magazynowanie części i materiałów zdemontowanych z PWE -  w 
sektorze tym magazynowane będą elementy nadające się do ponownego wykorzystania. 
Magazynowane będą w hali oraz na utwardzonej powierzchni pod zadaszeniem. Części i elementy 
wyposażenia przeznaczone do ponownego użycia będą magazynowane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający  ewentualne wycieki płynów.” 

zastępuje się zapisem: 

„Sektor V – magazynowanie części i materiałów zdemontowanych z PWE -  w 
sektorze tym magazynowane będą elementy nadające się do ponownego wykorzystania. 
Magazynowane będą w hali nr 2 oraz na utwardzonej powierzchni pod zadaszeniem tj. wiatą o 
powierzchni około 88 m2. Części i elementy wyposażenia przeznaczone do ponownego użycia będą 
magazynowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed uszkodzeniem oraz 
uniemożliwiający  ewentualne wycieki płynów.” 
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UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 28.09.2017 r. znak GK.6220.1.2017.DM Burmistrz Namysłowa określił 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt. budowa stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych 
zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach 
administracyjnych    m. Namysłów (woj. opolskie, pow. namysłowski), inwestor Pan (dane usunięte), 
zam. (dane usunięte), (dane usunięte). 

 Omyłka nastąpiła w podaniu powierzchni działki na której planowana jest inwestycja w związku z 
czym tut. organ postanowił ja sprostować. Ponadto  dokonano sprostowania wątpliwości 
dotyczącej lokalizacji wagi do ważenia pojazdów stanowiącej element sektora I, planowanej do 
wykonania przy hali nr 1 oraz lokalizacji sektora V w hali nr 2.  

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ administracji 
publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w 
wydanych przez siebie decyzjach. 

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki. 

 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 

za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia. 

 
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 


