
                                                                                                                         Namysłów, dnia 25 lipca 2022 r.

       

GK.6220.1.2022.MZ                                                                            

 

OBWIESZCZENIE  

o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm. – dalej ustawa k.p.a.) w związku z 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 2022 r. poz. 1029 – dalej 
ustawa ooś) 

zawiadamiam 

 

że dnia 19 lipca 2022 r. Inwestor EKO – SERWIS SZCZĘŚNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
ul. Oleśnicka 34, 46-100 Namysłów przedłożył dodatkowe informacje dotyczące planowanego do 
realizacji przedsięwzięcia, co stanowi nowy materiał dowodowy w sprawie ustalenia zakresu 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami”, polegającego 
na rozbudowie istniejącego zakładu i wyposażeniu go w urządzenia do przetwarzania odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych, na działkach o nr ewid. 318/1 i 318/2 obręb ewidencyjny 0054 
Smarchowice Małe, na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Namysłowa  wystąpił do organów 
opiniujących z prośbą o: 

1. zajęcie stanowiska przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącego podtrzymania opinii z dnia 12.07.2022 r. 
znak WR.RZŚ.435.19.2022.MM,  

2. zajęcie stanowiska przez Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącego 
podtrzymania postanowienia z dnia 17.06.2022 r. znak WOOŚ.4221.38.1.2022.AK, 

3. zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  
dotyczącego podtrzymania opinii sanitarnej z dnia 17.06.2022 r. znak NZ.9022.4.9.2022.AN, 

4. zajęcie stanowiska przez Marszałka Województwa Opolskiego dotyczącego podtrzymania 
odstąpienia od wydania opinii z dnia 19.07.2022 znak DOŚ-RPŚ.7220.13.2022.JZ . 

 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). 

 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy 

ul. Stanisława Dubois 3, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Inwestycji, 
budynek B, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu. 

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenie, zgodnie 

z art. 49 ustawy k.p.a. 
 
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 



postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu, wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i opinii. 
 

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 
 

 
Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 


