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ZAWIADOMIENIE  
o wszczęciu postępowania  

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 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.), 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 05.01.2016 r. (07.01.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu), uzupełniony 
pismem w dniu 27.01.2016 r., Pana Artura Jóźwiakowskiego, (dane usunięte), (dane usunięte), zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji paliw w Bukowie Śląskiej – 
budowa nowego pawilonu, rozbudowa wiaty” na działce nr 101/7 w Bukowie Śląskiej. 

Planowana inwestycja polegać będzie na: 

 budowie nowego pawilonu stacji,  

 rozbudowie wiaty nad dystrybutorami,  

 przebudowie stanowisk do tankowania paliwa, 

 przebudowie istniejącego zbiornika jednokomorowego na trzykomorowy z przeznaczeniem na:  
- E-98  5000 dm3,  
- E-95  15000 dm3, 
- ON   5000 dm3. 

 wykonaniu dwóch stanowisk pompowania kół i odkurzacza, 

 montażu podziemnego zbiornika na gaz propan butan LPG 9.100  dm3, 

 montażu zbiornika podziemnego AD blue 2.000 dm3, 

 montażu nowych dystrybutorów paliwa i gazu, 

 zmianie układu dróg, 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także utworzenie 5 sztuk miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych oraz 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Powierzchnia planowanej inwestycji będzie wynosić: 

 powierzchnia zabudowy budynku pawilonu stacji – 184 m2 

 powierzchnia istniejącej wiaty po przebudowie – 192 m2 

 powierzchnia utwardzona pod wiatą –192 m2 

 powierzchnia dróg i placów utwardzonych – 1594 m2 

 powierzchnia biologicznie czynna – 320 m2. 

Zasilanie zbiorników odbywać się będzie za pomocą autocystern dostosowanych do przewozu 
paliwa. Paliwo do dystrybutorów doprowadzane będzie za pomocą rur typu PETREX. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 101/7 k.m. 2 w Bukowie 
Śląskiej. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 



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. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
pok. Nr 16. 

 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77/419 03 45. 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


