
GK.6220.15.2014                                                                               Namysłów, 19.01.2015 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 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 2013 r., poz. 1235, 

z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 19.01.2015 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.12.2014                                                                                 

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu magazynowego na plac 

magazynowania złomu (punkt zbierania złomu)”, dz. nr 238/1 obręb Namysłów. 

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w Namysłowie przy ul. Sycowskiej 1, na części 

działki nr 238/1 obręb Namysłów, o powierzchni 12 986 m
2
. 

Działalność punktu polegać będzie na zbieraniu i czasowym magazynowaniu odpadów 

o kodach: 

 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 

 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 

 15 01 04 opakowania z metali, 

 15 01 07 opakowania ze szkła,  

 16 06 01
*
 baterie i akumulatory ołowiowe, 

 17 02 03 tworzywa sztuczne, 

 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz, 

 17 04 02 aluminium, 

 17 04 03 ołów, 

 17 04 04 cynk, 

 17 04 05 żelazo i stal, 

 17 04 06 cyna, 

 17 04 07 mieszaniny metali, 

w sumarycznej ilości max. 22 Mg/rok. 

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45. 

Sprawę prowadzi: 
Sylwia Zając  

stanowisko ds. ochrony środowiska 

tel. 77 4190 345 

Z up. Burmistrza 

/-/ Rafał Nowowiejski 


