Namysłów, dn. 27.02.2013 r.

GK.6220.4.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 21.02.2013 r. inwestora: ZBD Sp. z o. o., ul. B. Krzywoustego 97/99,
51-166 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.24.2012 z 18.09.2012 r. dla przedsięwzięcia
pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbiórki złomu”
realizowanego w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego (działka nr 12/36.
Zmianie ulegną zapisy:
1) odprowadzanie ścieków bytowych ze stacji demontażu odbywać się będzie do szamba
szczelnego o poj. 6,0 m3, ponieważ w obrębie projektowanej inwestycji brak jest
możliwości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak tej sieci – co wynika
z warunków włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2) wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych (powierzchnie
umownie czyste) będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej, która obecnie
odprowadza wody z istniejących powierzchni utwardzonych i dróg wewnętrznych;
3) magazynowanie części i elementów wyposażenia przeznaczonych do ponownego użycia
magazynowane będą na paletach i regałach ustawionych w sektorze magazynowania
zlokalizowanym w budynku byłej stolarni.
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 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), zostało zakwalifikowane do:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - § 2 ust. 1
pkt 42,
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - § 3
ust. 1 pkt 81.
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 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów
współdziałających.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/.
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