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           Namysłów, dnia 12 sierpnia 2020 r.                                                   

       

GK.6220.12.2020.AP 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74  
ust. 3 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 2020 r., poz. 283 ze zm. – dalej ustawa ooś), 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 30 czerwca 2020 r., uzupełniony w dniu 5 sierpnia 2020 r., „SŁOWIK II” 
(dane usunięte), ul. (dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania 
odpadów”.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 83 b) tj. punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania 
zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr 12/35 i 12/36 k.m. 13, obręb 
ewidencyjny 160602_4.0038 Namysłów i polegać będzie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych  
i innych niż niebezpieczne, w tym złomu. Do prowadzenia działalności wykorzystywana będzie mobilna 
waga o nośności min. 0,3 Mg lub waga towarowa o nośności ok.1,5 Mg, budynek  z zapleczem socjalno-
biurowym o powierzchni ok. 292 m2, utwardzony plac magazynowy o powierzchni ok. 200 m2 i wózek 
widłowy.  

W   miejscowym   planie   zagospodarowanie   przestrzennego miasta Namysłów,,  zatwierdzonym  
Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
Nr 9 poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie 
oznaczone są symbolem E.9UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie 

sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień. 

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu 
elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny. 

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., 
do udziału w każdym stadium postepowania. 
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Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B 
pok. Nr 17. 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

 

 

Z up. Burmistrza  
/-/ Roman Kania 

 


