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OBWIESZCZENIE  

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym  

z udziałem społeczeństwa 
 

Na podstawie art.  30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 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 2021 r., poz. 247 – dalej ustawa ooś), podaję do 

publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Namysłowie prowadzone jest postępowanie  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Stacja 

demontażu pojazdów realizowanej na terenie działki o nr ew. 148/8 k.m.1 obręb 0038 Namysłów  

w granicach administracyjnych miasta Namysłów (woj. opolskie, pow. namysłowski). 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 

Inwestycja ta, zakwalifikowana została zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 stacje demontażu w rozumieniu 

art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1610) oraz § 2 ust. 1 pkt 43 miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 

42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji, do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych 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). 

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania  się  z   dokumentacją  sprawy, w szczególności 

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w  tym z raportem o oddziaływaniu 

na środowisko, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  

nr NZ.4315.8.2020.AN, postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.4360.38.2020.MG oraz 

postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.32.2020.DF,   

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, Wydział  Gospodarki  

Komunalnej i  Inwestycji,  bud.  B, pokój nr 17 w godzinach urzędowania. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 30 dniowym terminie od dnia ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, Wydział  Gospodarki  

Komunalnej i  Inwestycji,  bud.  B, pokój nr 17 w godzinach urzędowania, w formie pisemnej lub ustnej 

do protokołu bądź za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez konieczności   opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 

Burmistrz Namysłowa. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się 

bez rozpatrzenia. Do złożonych w terminie uwag i wniosków Burmistrz Namysłowa odniesie się  

w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie bip.namyslow.eu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów oraz w miejscu realizacji 

planowanej inwestycji. 
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