Namysłów, dnia 01.06.2015 r.
GK.6220.2.2015
DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ
umarzam
w całości postępowanie 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.

UZASADNIENIE
Zgodnie z 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.) postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Pan Zbigniew Korotarz P.P.H.U. METALGAZ, ul. Grunwaldzka 32, 46-100 Namysłów
w dniu 30.03.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2015 r.) uzupełniony pismem
z dnia 09.04.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.04.2015 r.) zwrócił się do tut. Urzędu
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Realizacja punktu skupu złomu, surowców wtórnych i akumulatorów”, na działce nr
119 położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Namysłowie.
Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1, cytowanej na wstępie ustawy organem właściwym
do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Burmistrz Namysłowa, w związku z powyższym
w dniu 13.04.2015 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ wszczęto postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww.
przedsięwzięcia.
Ww. Zawiadomienie – obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków
dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w
zawiadomienia.
W dniu 28.04.2015 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
pismem nr KKL-4100/154/15 z dnia 23.04.2015 r., wystąpił z wnioskiem o „zabezpieczenie
terenu planowanego zamierzenia w sposób taki, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia cieku na
działce nr 760 k.m. 2 obręb Namysłów”.
Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności
polegającej na zbieraniu odpadów: złomu, żelaza, papieru i tworzyw sztucznych, metali
kolorowych, akumulatorów i baterii na terenie części (200 m2) działki nr 119 przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Namysłowie.

Z dokumentów dostarczonych przez Pana Zbigniewa Korotarz wynika, że na ww. działce
w oparciu o decyzję Starosty Namysłowskiego nr OŚ.I-7649/9/02 z dnia 08.04.2002 r. firma
SKUP I SPRZEDAŻ METALI KOLOROWYCH Danuta Korotarz prowadziła punkt zbiórki
odpadów, w którym zgodnie z ww. uprawnieniem można było zbierać 7 rodzajów odpadów
niebezpiecznych i 20 rodzajów odpadów inne niż niebezpieczne, w łącznej ilości 2000 Mg/rok.
W ramach planowanej działalności wnioskodawca przewiduje zbierać jeden rodzaj odpadów
niebezpiecznych o kodzie 16 06 01* oraz 13 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne
o kodach: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 04, 15 01 07, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17
04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07.
Kontynuacja działalności polegajaca na prowadzeniu punktu zbiórki odpadów nie niesie
za sobą ingerencji w istniejące przedsięwzięcie, ani nie będzie wymagać realizacji nowego
przedsięwzięcia. Istniejąca infrastruktura na terenie nieruchomości, położonej przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Namysłowie, pozwoli na prowadzenie działalności bez konieczności
wykonania prac budowlanych, montażowych czy modernizacyjnych.
Teren, na którym znajduje się punkt zbiórki odpadów objęty jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonego
uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z dnia 1 lutego 2013 r.). Działka nr 119 k.m. 2
w Namysłowie znajduje się na obszarze oznaczonym w ww. planie symbolem D.3MN
z ustalonym przeznaczeniem podstawowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowa dopuszczona: budynki do czterech mieszkań, zabudowa zagrodowa, zabudowa
usługowa, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi
rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi
ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne
o podobnym charakterze wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
Zgodnie z pismem nr RiN.6724.67.2015 z dnia 02.02.2015 r. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, działającego
z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, lokalizacja punktu zbierania odpadów – skup złomu,
na przedmiotowej działce jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 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.) w związku z tym zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ należy
do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których
obowiązek
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
na
środowisko
w tym sporządzenia raportu może być stwierdzony.
Na podstawie art. 64 ustawy OOŚ, pismem z dnia 13.04.2015 r. organ prowadzący
postępowanie 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.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w
Opolu
postanowieniem
nr WOOŚ.4241.101.2015.JGD z dnia 29.04.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.05.2015 r.)
odmówił wyrażenia opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać
na kontynuacji prowadzonej wcześniej działalności i że wnioskodawca nie planuje podjęcia
działań, w wyniku których uległby zmianie profil prowadzenia działalności, bądź nastąpiłaby
ingerencja w środowisko, związana z przekształceniem lub zmianą sposobu wykorzystania
terenu.

Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Namysłowie
pismem
nr NZ.4315.6.2015.AN z dnia 28.04.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2015 r.)
zaproponował nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko. Organ po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy stwierdził, że
ze względu na usytuowanie inwestycji na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową, istnieje możliwość wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców i środowiska
spowodowanych wielokrotną obsługą transportową.
Zgodnie z art. 7 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) tut. Organ postanowił
przeprowadzić wizję lokalną, aby w wyczerpujący sposób zebrać i rozpatrzyć cały materiał
dowodowy.
W dniu 19.05.2015 r. została przeprowadzona wizja lokalna na nieruchomościach
sąsiadujących z działką nr 119 przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Namysłowie. Osoby mieszkające
w bliskim sąsiedztwie nie miały żadnych zastrzeżeń, co do prowadzonej działalności w ww.
miejscu. Mieszkańcy twierdzili, że prowadzona dotychczas działalność nigdy nie powodowała
uciążliwości dla mieszkańców i środowiska. Żaden z sąsiadujących mieszkańców nie miał
zastrzeżeń, co do kontynuowania działalności przez Pana Zbigniewa Korotarz.
Wobec powyższego, pismem nr GK.6220.2.2015 z dnia 19.05.2015 r. zawiadomiono
strony o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, po zapoznaniu się z opinią mieszkańców,
uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy OOŚ wymagane jest jedynie dla planowanych 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.
Przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie gospodarki
odpadami skatalogowanymi w ww. rozporządzeniu są punkty do zbierania lub przeładunku
złomu (§ 3 ust.1 pkt. 81 rozporządzenia).”Przedsięwzięcie” w myśl art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy
OOŚ oznacza cyt. ”zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu
kopalin; przedsięwzięcia powiązane kwalifikuje się, jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są
one realizowane przez różne podmioty”. W związku z powyższym ustawa OOŚ kontynuacji
i planowanego przedsięwzięcia nie definiuje.
Wobec powyższego wszczęte
o środowiskowych uwarunkowaniach
bezprzedmiotowe.

postępowanie w sprawie wydania decyzji
dla przedmiotowego zamierzenia stało się

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 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:
Ilona Kozłowska
tel. 77 4190 345

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania

