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                                                                                                        Namysłów, dn. 03.04.2015 r. 
GK.6220.18.2014 
                               

 
       Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
       ul. Oleska 19A 
       45-052 Opole 

 
 

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), przesyłam odwołanie Państwa 
Marzanny i Leszka Włodarczyk, z dnia 28.03.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.03.2015 r.), 
od decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.18.2014 z dnia 17.03.2015 r., umarzającej 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 10 
01 02 – (popioły lotne z węgla) w instalacji do produkcji betonu” w Namysłowie przy                 
ul. Staromiejskiej 19-21, działka nr 397/4. 

Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 129 KPA. 

Po zapoznaniu się z odwołaniem nie znaleziono podstaw do uchylenia lub zmiany decyzji 
w myśl art. 132 KPA. 

 

 W załączeniu przekazuję, potwierdzone za zgodność z oryginałem, nw. akta 
przedmiotowej sprawy: 
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.12.2014 r.; 
2. Pismo nr GK.6220.18.2014 z dnia 22.12.2014 r. dot. prośby o wydanie wypisu i wyrysu                      

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
3. Pismo nr RiN.6727.538.2014 z dnia 30.12.2014 r. - wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 
4. Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów 

współdziałających, pismo nr GK.6220.18.2014 z dnia 08.01.2015 r.; 
5. Pismo GK.6220.18.2014 z dnia 08.01.2015 r., dot. prośby o wydanie opinii w sprawie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
6. Pismo Państwa Marzanny i Leszka Włodarczyk z dnia 21.01.2015 r. wraz z odpowiedzią 

Organu z dnia 06.02.2015 r.; 
7. Pismo Pana Andrzeja Nicponia z dnia 26.01.2015 r. wraz z odpowiedzią Organu z dnia 

06.02.2015 r. 
8. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.01.2015 r.                     

nr WOOŚ.4241.11.2015.JGD/MM; 
9. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 

nr NZ.4315.2.2015.AN z dnia 27.01.2015 r.; 
10. Zawiadomienie nr GK.6220.18.2014 z dnia 06.02.2015 r.; 
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11. Ogłoszenie nr GK.6220.18.2014 z dnia 17.03.2015 r. 
12. Decyzję nr GK.6220.18.2015 z dnia 17.03.2015 r. 
13. Odwołanie, Państwa Marzanny i Leszka Włodarczyk, od decyzji środowiskowej z dnia 

28.03.2015 r. (oryginał); 
14. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania nr GK.6220.18.2014 z dnia 27.03.2015 r.    
 
 

Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 
 

 


