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Namysłów, dnia 28.12.2018 r. 

GK.6220.9.2018.DM 

       DECYZJA  

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 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 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku inwestora Zakład Elektro 
- Mechaniczny Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów z dnia 01.08.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 01.08.2018 r.), 

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kotłowni na budynek produkcyjno 
magazynowy z częścią biurowo socjalną oraz  miejscami parkingowymi – realizowany na 
działkach 1245/6,1245/5 i 853/11 przy ul. Pułaskiego 4 w obrębie miejscowości Namysłów (woj. 
opolskie)” 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 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 2017 r. poz. 1405), w dniu 
27.08.2018 r., na  wniosek inwestora Zakład Elektro - Mechaniczny Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 4,  
46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 
istniejącej kotłowni na budynek produkcyjno magazynowy z częścią biurowo socjalną oraz  
miejscami parkingowymi – realizowany na działkach 1245/6,1245/5 i 853/11 przy ul. 
Pułaskiego 4 w obrębie miejscowości Namysłów (woj. opolskie)” 

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

• karta informacyjna przedsięwzięcia,  

• wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

• 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.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na: 

1. przebudowie istniejącej kotłowni na budynek produkcyjno magazynowy (zmiana sposobu 
użytkowania); 
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2. realizacji w planowanym obiekcie na poziome parteru: części produkcyjno magazynowej w 
postaci wyodrębnionych pomieszczeń (hali obróbki skrawaniem, pomieszczenia obróbki 
skrawaniem, magazynu stali, magazynu opału stałego, kotłowni, pomieszczenia pomocniczego 
i korytarza); 

3. realizacji na poziomie 1 piętra części socjalno użytkowej w postaci wyodrębnionych 
pomieszczeń: pokoi, pokoi biurowych, jadalni, pomieszczenia socjalnego, biura prezesa, WC, 
szatni, łazienki z kabinami natryskowymi, sekretariatu, sekretariatu, pomieszczeń archiwum, 
korytarzy, przedsionka, archiwum i próżni nad kotłownią; 

4. montażu na poszczególnych poziomach obiektu niezbędnych maszyn i elementów 
pomocniczych; 

5. realizacji na istniejącym terenie utwardzonym 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, zlokalizowanych po zachodniej stronie obiektu w miejscu byłego składu węgla; 

6. pozostawienie terenu działki 853/11 jako powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr 1245/6 (inwestycja zasadnicza), 853/11                 
(teren zielony biologicznie czynny) oraz 1245/5 ( zjazd z drogi na teren zakładu) obręb Namysłów 
przy ul. Pułaskiego 4. 

Wjazd na posesję pozostanie w dotychczasowym układzie tj. z działki r 1245/5 od ulicy 
Pułaskiego. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 
9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone 
są symbolem 9UP – 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. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, poza stanowiskami 
dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi, w 
zasięgu jego realizacji nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na wyżej wymienione formy ochrony przyrody oraz nie będzie naruszało 
zakazów dla nich obowiązujących. 

Na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną 
roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew. 

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). 

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 30 
dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej 
inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa  
w postępowaniu. 
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Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
we Wrocławiu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.205.2018.DF  
z dnia 18.09.2018 r. odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia dla niego zakresu 
raportu, z uwagi na to, że przedsięwzięcie to nie mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących 
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Tym samym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, 
że dla inwestycji polegającej pn.: „Przebudowa istniejącej kotłowni na budynek produkcyjno 
magazynowy z częścią biurowo socjalną oraz  miejscami parkingowymi – realizowany na 
działkach 1245/6, 1245/5 i 853/11 przy ul. Pułaskiego 4 w obrębie miejscowości Namysłów (woj. 
opolskie)”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 

NZ.4315.18.2018.AN z dnia 10.09.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.09.2018r.), 

zaproponował nie nakładać na Inwestora Zakład Elektro-Mechaniczny Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 

4, 46-100 Namysłów obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr WR.RZŚ.435.346.2018.NR z dnia         

14.11.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.11.2018r.),   wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia 

pn.: „Przebudowa istniejącej kotłowni na budynek produkcyjno magazynowy z częścią 

biurowo socjalną oraz  miejscami parkingowymi – realizowany na działkach 1245/6,1245/5 

i 853/11 przy ul. Pułaskiego 4 w obrębie miejscowości Namysłów (woj. opolskie)” nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Teren przeznaczony pod 

realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie JCWP Widawa od zbiornika 

Michalice do Oleśnicy RW60001913659. Stanowią one część obszaru dorzecza Odry i regionu 

wodnego Środkowej Odry. Przedmiotowe JCWP należą do naturalnych części wód, ich stan ocenia 

się jako zły. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, uwzględniając rodzaj, skalę,  

lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, stwierdził, że nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 

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

administracyjnego, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się  
z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18.09.2018 r., znak: 
WOOŚ.4220.205.2018.DF, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Namysłowie nr NZ.4315.18.2018.AN z dnia 10.09.2018r. oraz opinią Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie nr WR.RZŚ.5.435.346.2018.NR z dnia 14.11.2018 r.. 

 
 Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej 
inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa  
w postępowaniu.  
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Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę 
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  uznano, iż uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.  

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie ww. decyzji jest wymagane jedynie dla 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Wobec powyższego 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 
się bezprzedmiotowe w całości albo części, organ administracji publicznej wydaje decyzję  
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.     

Zawiadomienie - obwieszczenie o niniejszej decyzji zostaje 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. 

 
Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania doręczając organowi, który wydał decyzję stosowne oświadczenie. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnia ze 

stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną. 

 
Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.pl 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


