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Namysłów, dnia 25 marca 2020 r. 

GK.6220.22.2019.AP  

DECYZJA  

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – dalej ustawa KPA, 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

- dalej ustawa ooś oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 października 2019 r., Froneri Polska Sp z o.o., ul. Wojska Polskiego 

3, 39-300 Mielec, reprezentowanej przez pełnomocnika (dane usunięte) ul. Oleśnicka 17, 46-100 

Namysłów,  

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego oraz budowa pawilonów 

gospodarczych na terenie zakładu Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie”, na terenie działki o nr 9/4 

i 9/5, obręb ewidencyjny 160602_4.0038, Namysłów, stanowiących własność Froneri Polska Sp. z o.o. 

w Namysłowie. 

Uzasadnienie 

W dniu 10 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – ustawy 
KPA oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy ooś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i 
rozbudowa budynku magazynowego oraz budowa pawilonów gospodarczych na terenie zakładu 
Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie”. Do wniosku Froneri Polska Sp z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 
39-300 Mielec, została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z kopią mapy ewidencyjnej, 
w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać 
i wypis z rejestru gruntu. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3, ustawy ooś 
oraz art. 49 ustawy KPA, zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało 
zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3,  
46-100 Namysłów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie bip.namyslow.eu 
oraz w miejscu realizacji inwestycji. Strony postępowania zostały poinformowane o uprawnieniach 
wynikających z art. 10 ustawy KPA. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 54 b), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 – 
dalej Rozporządzenie), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha 
na obszarach innych niż wymienione w lit. a.   

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr 9/4 i 9/5, obręb ewidencyjny 
160602_4.0038, Namysłów, stanowiących własność Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie. 
Planowana inwestycji dotyczy rozbudowy istniejącego i funkcjonującego budynku magazynu wyrobów 
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gotowych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, wody, utwardzeń terenu przy budynku oraz budowa pawilonów gospodarczych). 
W chwili obecnej Zakład posiada całkowitą powierzchnię zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
równą 29 148,6 m2. 

W ramach inwestycji przewiduje się: 

1) rozbudowę istniejącego budynku magazynu wyrobów gotowych o powierzchnię  ok. 757 m2, 
2) budowę pawilonów gospodarczych o powierzchni ok 118 m2, 
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 107 m., 
4) budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 109 m.  

Celem przedsięwzięcia jest przeniesienie jest przeniesienie istniejących linii przepakowywania 
wyrobów gotowych do nowo projektowanego pomieszczenia, co poprawi logistykę przemieszczania 
materiałów i komfort pracy. 

Proces przepakowywania polega na pobraniu z magazynu wyrobów gotowych palet z różnymi 
produktami, następnie pobraniu z tych palet po jednym kartoniku, a następnie przepakowanie z tych 
kartoników do nowego kartonika dwóch różnych produktów jednostkowych w proporcjach 50/50. Tak 
spakowane kartony są paletyzowane i wracają na magazyn wyrobów gotowych i następnie ładowane 
są na samochód ciężarowy i trafiają do klientów. W procesie nie powstają żadne dodatkowe produkty, 
jedynie zmienia się mix produktów na palecie.  

Ze względu na przeniesienie obecnie pracujących linii do przepakowywania do projektowanego 
pomieszczenia rozbudowa nie spowoduje zwiększenia wydajności technologicznej procesu 
przepakowywania.  Planowana rozbudowa nie spowoduje zwiększenia wydajności technologicznej 
przepakowywania. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na wzrost wielkości produkcji lodów, która obecnie kształtuje się 
na poziomie 30 000 Mg/rok. 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/321/09  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.,  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Namysłów. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, działka o numerze ewidencyjnym 9/4 przeznaczona jest 
jako C.3UO – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz C.2KDL – teren drogi klasy lokalnej. Działka 
o numerze ewidencyjnym 9/5 przeznaczona jest jako C.3UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. 
Dodatkowo na ww. nieruchomościach znajduje się zabytek archeologiczny.  

W dniu 10 grudnia 2019 r. tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Namysłowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu o opinię w sprawie 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, opinią sanitarną  
Nr NZ.4315.12.2019.AN z dnia 24 grudnia 2019 r., biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe 
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko postanowił nie nakładać na inwestora Froneri Polska Sp z o.o., ul. 
Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem nr WOOŚ.4220.368.2019.MSe z dnia 
19 grudnia 2019 r., odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ zwrócił uwagę, 
że pomimo zakwalifikowania przez Burmistrza Namysłowa przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 54 b), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 – 
dalej Rozporządzenie), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha 
na obszarach innych niż objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 
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i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz § 3 ust. 2 pkt. 3 przedsięwzięcia nieosiągające 
progów określonych w ust. § 3 ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących 
przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego 
samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone  
w ust. 1, to z analizy przedłożonych dokumentów dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Inwestora 
wynika, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienionych w ww. punktach rozporządzenia Rady ministrów.. Zakład w chwili obecnej posiada 
powierzchnię zabudowy większą niż 1 ha (nie może mieć tu zastosowania zapis § 3 ust. 2 pkt 3). Łączna 
powierzchnia planowanej zabudowy wyniesie 1316,3 m2, tym samy nie spełni kryteriów zawartych w 
§ 3 ust 1 pkt 54 b) tj. nie osiągnie powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha. 

Organ opiniujący zwrócił także uwagę, że zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów, 
możliwą kwalifikacją zamierzenia inwestycyjnego, jako przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowiska, mogłaby być kwalifikacja na podstawie przepisu: 

a) § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów, który stanowi, że do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia 
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca 
zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego 
lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one 
określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, 
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi 
rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach,  
- w związku z § 3 ust. 1 pkt 94 ww. rozporządzenia, instalacje do produkcji mleka lub wyrobów 
mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.  
W uzupełnieniu przedłożonym przez Inwestora do organu opiniującego, w dniu 18 grudnia 2019 
r., wskazano, że planowana inwestycja nie wpłynie na wzrost wielkości produkcji lodów.  
- w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 ww. rozporządzenia, który stanowi, że do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do pakowania  
i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie 
mniejszej niż 50 t na rok. 
We wspomnianym powyżej uzupełnieniu Inwestora wskazano, że planowana inwestycja 
przewiduje przeniesienie istniejących linii przepakowywania wyrobów gotowych do nowo 
projektowanego pomieszczenia i nie spowoduje zwiększenia ich wydajności. 

b) § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów który stanowi, że do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą 
bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 
kolejowym, przyłączy do budynków. 
W przedłożonym przez Inwestora uzupełnieniu wskazano, że planowana budowa kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej  nie osiągną długości powyżej 1 km. 

Powyższe oznacza, że inwestycja nie należy do planowanych przedsięwzięć o których mowa  
w rozporządzeniu Rady Ministrów, czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, opinią Nr 
WR.ZZŚ.4360.52.2020.KC z dnia 19 lutego 2020 r., postanowił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uwzględnił 
rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy 
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zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan 
jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz możliwość osiągnięcia przez nie celów 
środowiskowych.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy KPA, poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony 
materiał dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Strony postępowania zostały 
poinformowane również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Od stron biorących udział  
w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia, w sprawie przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego. 

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez Inwestora, biorąc pod uwagę 
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu 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 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z wyjaśnieniami inwestora przedłożonymi do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, przedsięwzięcie polegające na przebudowie  
i rozbudowie budynku magazynowego oraz budowie pawilonów gospodarczych na terenie zakładu 
Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o których mowa powyżej. 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

Ogłoszenie 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 

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć 

złotych 00/100) oraz opłatę w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), zgodnie  

z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).  

 

Z up. Burmistrza  

/-/ Roman Kania 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 
45-231 Opole 

3. Zarząd Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
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4. Marszałek Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

5. Polskie Koleje Państwowe S.A. 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 
ul. Joannitów 13 
50-525 Wrocław 

6. Wojewódzki Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych w Opolu 
ul. Katowicka 55 
45-061 Opole 

7. Gmina Namysłów 
8. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ +  miejsce prowadzenia inwestycji, 
9. a/a. 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów, 
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 29 E 

 50-011 Wrocław 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 

 

 

 

 

 

 


