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DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OOŚ 

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Montaż 3 zbiorników magazynowych na zboże z koszem 

rozładunkowym oraz wymiana wagi samochodowej”, dz. nr 886/1 i 887 położone 

w Namysłowie. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29.08.2013 r. na wniosek inwestora: Browar Namysłów Sp. z o. o.,  

ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Montaż 3 zbiorników magazynowych na zboże z koszem 

rozładunkowym oraz wymiana wagi samochodowej”, dz. nr 886/1 i 887 położone 

w Namysłowie. 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.  

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest montaż trzech zbiorników 

magazynowych na zboże z koszem rozładunkowym oraz wymiana wagi samochodowej. 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie działek nr 886 i 887/1 położonych w Namysłowie. 

Zbiorniki zamontowane zostaną na terenie zakładu Browar namysłów Sp. z o. o., zajmującego 

się produkcją browaru o zdolności produkcyjnej ok. 100 t/rok. realizacja inwestycji odbywać 

się będzie na terenie o powierzchni zabudowy ok. 400 m
2
.  

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż: 

– trzech zbiorników magazynowych na zboże, w tym kosza rozładunkowego, redlera 

poprzecznego kosza, redlera górnego silosów, redlera dolnego silosów, redlerów 

pośrednich, zasuw elektrycznych. Projektuje się stalowe zbiorniki o pojemności 400 ton 

każdy, 

– zestawu technologicznego wagi samochodowej na terenie powierzchni 54 m
2
. 



 

Lokalizację zbiorników przewidziano w centralnej części zakładu, pomiędzy stacją trafo, 

budynkiem warzelni, a magazynem pneumatycznym wyrobów gotowych. Natomiast waga 

samochodowa zostanie posadowiona przy wjeździe na zakład. Zamontowanie 

przedmiotowych zbiorników spowoduje zwiększenie ilości zboża zmagazynowanego na 

terenie zakładu i w konsekwencji ograniczy stałe, codzienne transporty dostaw ziarna. 

Przewiduje się transport zboża w porze nocnej, przy zmniejszonym ruchu kołowym na terenie 

browaru, co wyeliminuje oczekiwanie samochodów na rozładunek zboża i samochodów 

odbierających towar.  

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. Realizacja inwestycji odbywać się będzie na terenie 

o powierzchni zabudowy ok. 400 m
2
. Przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost zdolności 

produkcyjnej zakładu. Powyższe oznacza, że inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na podstawie art. 64 ustawy OOŚ, pismem z dnia 29.08.2013 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. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną 

nr NZ/AN-4325-23/13 z dnia 06.09.2013 r. zaproponował nie nakładać na inwestora 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacja sprawy stwierdził, iż 

planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego browaru i nie jest związane 

z zastosowaniem nowej technologii i rozlewu piwa. Montaż projektowanych zbiorników 

zmniejszy częstotliwość dostaw zboża na teren browaru, a tym samym wpłynie pozytywnie 

na jakość powietrza na terenie objętym inwestycją. W związku z powyższym po realizacji 

ww. projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na 

przedmiotowym terenie. 

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem 

nr WOOŚ.4241.274.2013.MW z dnia 16.09.2013 r. postanowił odmówić wyrażenia opinii co 

do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu 

raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził, że planowana 

inwestycja nie zalicza się do inwestycji zawartych w rozporządzeniu 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). Realizacja inwestycji odbywać się będzie na terenie 

o powierzchni zabudowy ok. 400 m
2
. Przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost zdolności 

produkcyjnej zakładu. Powyższe oznacza, że inwestycja 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.: „Montaż 3 zbiorników magazynowych na 

zboże z koszem rozładunkowym oraz wymiana wagi samochodowej”, dz. nr 886/1 i 887 

położone w Namysłowie 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. 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński  

 


