
  

 
Namysłów, dn. 13.05.2015 r. 

 
GK.6220.7.2015                                                                           

                                          
                                          w/g rozdzielnika  

 
 
 W związku z wnioskiem z dnia 20.04.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.04.2015 r.), 
uzupełnionym w dniu 06.05.2015 r., Pana Stanisława Głąb, ul. (dane usunięte), (dane usunięte), zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu usługowego obsługi sprzętu 
rolniczego”. W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie  z art. 64 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.). 

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu usługowego obsługi sprzętu 
rolniczego poprzez dobudowanie, od strony południowej, do istniejącego budynku gospodarczo-
magazynowego. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosić będzie ok. 250 m2, kubatura 
ok. 1000 m3. 
 W ramach planowanego przedsięwzięciu zlokalizowany będzie zakład naprawy i konserwacji 
maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego w podstawowym zakresie (bez prac lakierniczych), w którym 
wykonywane będą: 

a) naprawy zespołów mechanicznych, 
b) naprawy eksploatacyjne i konserwacyjne, 
c) diagnostyka systemów napędowych,  
d) naprawa elementów zawieszenia,  
e) wymiana układów wydechowych,  
f) elektromechanika. 

 Wyposażenie zakładu stanowić będą m.in.: 
a) podnośnik hydrauliczny,  
b) kompresor,  
c) szlifierka,  
d) wiertarka,  
e) klucze pneumatyczne,  
f) spawarka elektryczna,  
g) myjka ciśnieniowa części,  
h) stoły warsztatowe,  
i) odsysarka płynów eksploatacyjnych,  
j) szczelne, oznakowane pojemniki na odpady płynne,  
k) skrzynie na odpady stałe podlegające recyklingowi lub utylizacji. 

 Obiekt będzie posiadał kanał rewizyjny m.in. z instalacją wyłapująca płyny eksploatacyjne.  

 Ścieki technologiczne odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do 
szczelnego zbiornika wybieralnego, położonego na działce należącej do wnioskodawcy. 
 Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 826/1 i 826/10 położonych  
w Namysłowie przy ul. (dane usunięte). 

  



  

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem 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.). 

  
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska, Aleksander Polan, - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77 419 03 45 lub  77 419 03 46 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


