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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że na wniosek Pana Zbigniewa Korotarz P.P.U.H. METALGAZ, ul. Grunwaldzka 32, 46-100 

Namysłów z dnia 30.03.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2015 r.) uzupełniony pismem  

z dnia 10.04.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja punktu skupu złomu, 

surowców wtórnych i akumulatorów” na działce nr 119 położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 32  

w Namysłowie. 

W zakresie planowanej inwestycji zbierane będą głównie odpady: złomu żelaza, papieru  

i tworzyw sztucznych, metali kolorowych, akumulatorów i baterii. Odpady w postaci złomu i metali 

kolorowych magazynowane będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach w wyznaczonym miejscu na 

placu magazynowym. Tworzywa sztuczne magazynowane będą w workach typu Big - bag, natomiast 

odpady akumulatorowe przechowywane będą w pojemnikach kwasoodpornych o pojemności 1 m3 

wykonanych z materiałów odpornych na korozyjne działanie składników odpadów i skład chemiczny 

danego odpadu. Odpady będą magazynowane w obrębie działki zabezpieczonej przed wejściem osób 

postronnych i zwierząt.  

Praca punktu skupu realizowana będzie wyłącznie w porze dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 16.00. 

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie 

do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt. 81 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).  

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu  

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających. 



 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

przy ulicy Stanisława Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w godzinach 

urzędowania. 

Sprawę prowadzi: 
Ilona Kozłowska  

tel. 77 4190 345 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 


