Namysłów, dnia 16.11.2015 r.
GK.6220.8.2015
Decyzja
Na podstawie art. 49, art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2015 r. Zakładu „Diehl Controls Polska”
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów - Inwestora w sprawie wycofania wniosku z dnia
02.11.2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu
„Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych
obiektów budowlanych,
umarzam
w całości postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
pn. „Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska”
Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych”.
Uzasadnienie
W dniu 07.09.2015 r. Zakład „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o.,ul. Pułaskiego 6,
46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej
Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz
z budową nowych obiektów budowlanych.
Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego 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.), zwanej dalej ustawą ooś, w dniu 11.09.2015 r. wszczęto postępowanie
administracyjne. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do rozpatrzenia
przedmiotowej sprawy jest Burmistrz Namysłowa.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. b - 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.).
Na podstawie art. 64 ustawy ooś 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.
Opinią sanitarną nr NZ.4315.17.2015.AN z dnia 28.09.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu
02.10.2015 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, po zapoznaniu się
z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie
prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego głównie na
terenie zabudowy usługowo – produkcyjnej oraz z uwagi na to, że inwestycja nie jest związana
z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego, realizacja ww. projektu nie
powinna wpłynąć na pogorszenie się warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie zaproponował
nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem nr WOOŚ.4241.269.2015.DF z dnia 01.10.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu
02.10.2015 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wyraził opinię, że dla
planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W opinii RDOŚ
w Opolu, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić
w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenach chronionych, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego oraz skumulowane oddziaływanie z przedsięwzięciami o podobnym
charakterze zlokalizowanymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Organ opiniujący wskazał także by
przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy oraz uwzględnić
kwestię wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu, możliwości złagodzenia tego wpływu jak
i przystosowanie przedsięwzięcia do ww. zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.
W dniu 02.11.2015 r. do siedziby tutejszego Urzędu wpłynął wniosek „Diehl Controls Polska”
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów w sprawie wycofania wniosku wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez
powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 105 § 2 KPA Burmistrz Namysłowa w dniu 02.11.2015 r.
zawiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku o wycofanie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości składania
uwag, wniosków lub sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia,
w sprawie umorzenia przedmiotowego postępowania.
W związku z powyższym zgodnie z art. 105 § 2 KPA Wójt Gminy może umorzyć postępowanie,
jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie, której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne
strony oraz gdy jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia
postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na jego bezprzedmiotowość.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783
j.t. z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).
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 - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77 419 03 45.

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania

