Namysłów, dn. 12.01.2015 r.

GK.6220.13.2014

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 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), zwaną dalej ustawą OOŚ

umarzam
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku pieczarkarni na malarnię proszkową”,
dz. nr 237/3 obręb Namysłów.

UZASADNIENIE
W dniu 08.10.2014 r. na wniosek Pana Krzysztofa Banasik, ul. (dane usunięte), (dane
usunięte) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku
pieczarkarni na malarnię proszkową”, dz. nr 237/3 obręb Namysłów. Zgodnie z art. 73 ust. 1
ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację
przedsięwzięcia.
Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano
strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania j. w. w terminie 21 dni od
dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.
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.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego budynku
pieczarkarni o powierzchni 220 m2, na malarnię proszkową, w celu malowania elementów
metalowych, tj. ogrodzeń, mebli przemysłowych, blach. Podczas produkcji planuje się
zużycie farb proszkowych w ilości ok. 120 kg/miesiąc.

Działka nr 237/3 obręb Namysłów na której planowana jest inwestycja oznaczona jest
na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem C.5UP – teren zabudowy
usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za
funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego
lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno – biurowe oraz inne o podobnym
charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów zatwierdzoną uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
Na podstawie art. 64 ustawy OOŚ, pismem z dnia 08.10.2014 r. organ prowadzący
postępowanie w przedmiotowej sprawie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie
o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 28.10.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2014 r.) pismem
nr WOOŚ.4241.317.2014.AW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wezwała
Pana Krzysztofa Banasik do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o rodzaj, skalę
i usytuowanie przedsięwzięcia; rodzaj technologii oraz rodzaj i przewidywana ilość
wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, przy zastosowaniu rozwiązań
chroniących środowisko w terminie do 14.11.2014 r. Brakujące informacje przekazano
w dniu 10.11.2014 r.
Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem
nr NZ.4315.20.2014.AN z dnia 29.10.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.10.2014 r.)
wezwał inwestora do uzupełnienia przedmiotowej karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienia dokonano w dniu 13.11.2014 r.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
pismem nr NZ.4315.20.2014.AN z dnia 17.11.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu
21.11.2014 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną
dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie
przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych po realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
nr WOOŚ.4241.317.2014.AW z dnia 19.11.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu
24.11.2014 r.) postanowił odmówić wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Organ uznał, iż inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów, czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie

przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły
chęć uczestnictwa w postępowaniu.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod
uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano, iż uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane. Zgodnie
z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Inwestycja pn.: „Przebudowa budynku pieczarkarni na
malarnię proszkową” nie jest objęta w/w rozporządzeniem.
Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie
z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji.
Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska
77 4 190 345

Z up. Burmistrza
/-/ Rafał Nowowiejski

