
 

Namysłów, dnia 01.07.2015 r. 

 

GK.6220.7.2015 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z 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, po rozpatrzeniu 
wniosku Pana Stanisława Głąb, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) z dnia 20.04.2015 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 22.04.2015 r.), uzupełnionym w dniu 06.05.2015 r., 

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu usługowego obsługi sprzętu rolniczego”, na 

działkach nr 826/1 i 826/10 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów. 

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.) w dniu 13.05.2015 r. na 
wniosek Pana Stanisława Głąb, (dane usunięte), (dane usunięte) zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usługowego obsługi sprzętu rolniczego, 
zlokalizowanego na działkach nr 826/1 i 826/10 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów przy  
ul. (dane usunięte). 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu usługowego obsługi sprzętu 
rolniczego poprzez dobudowanie, od strony południowej, do istniejącego budynku gospodarczo-
magazynowego. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosić będzie ok. 250 m2, 
kubatura ok. 1000 m3.   

 

W ramach planowanego przedsięwzięciu zlokalizowany będzie zakład naprawy  
i konserwacji maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego w podstawowym zakresie (bez prac 
lakierniczych), w którym wykonywane będą: 

a) naprawy zespołów mechanicznych, 
b) naprawy eksploatacyjne i konserwacyjne, 
c) diagnostyka systemów napędowych,  
d) naprawa elementów zawieszenia,  
e) wymiana układów wydechowych,  
f) elektromechanika. 

 

Wyposażenie zakładu stanowić będą m.in.: 
a) podnośnik hydrauliczny,  
b) kompresor,  
c) szlifierka,  
d) wiertarka,  
e) klucze pneumatyczne,  
f) spawarka elektryczna,  
g) myjka ciśnieniowa części,  
h) stoły warsztatowe,  



 

i) odsysarka płynów eksploatacyjnych,  
j) szczelne, oznakowane pojemniki na odpady płynne,  
k) skrzynie na odpady stałe podlegające recyklingowi lub utylizacji. 
 

Obiekt będzie posiadał kanał rewizyjny m.in. z instalacją wyłapująca płyny eksploatacyjne.  
Ścieki technologiczne odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do 
szczelnego zbiornika wybieralnego, położonego na działce należącej do wnioskodawcy. 
 

Działki nr 826/1 i 826/10 na których planowana jest inwestycja oznaczone są na rysunku 
planu zagospodarowania przestrzennego symbolem: C.11MU – teren zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej, rozumianej, jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek 
mieszkalno – usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, 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, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami  
i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.). 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

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 z późn. zm.). 

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów 
współdziałających zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

 

Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag  
i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia 
ww. zawiadomienia – obwieszczenia 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również, aby organizacje 
ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu. 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 13.05.2015 r. tut. Urząd wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem  
nr WOOŚ.4241.134.2015.AW z dnia 28.05.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2015 r.) 
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr 
NZ.4315.10.2015.AN z dnia 01.06.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2015 r.) odmówili 
wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia 
zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usługowego obsługi 
sprzętu rolniczego. 

Organy opiniujące po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdziły, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie 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 z późn. zm.). 

 
 



 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 
administracyjnego, poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał 
dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Strony postępowania zostały 
poinformowane również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów, i zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania pisma. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia, w sprawie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 

 

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 ww. 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 polegająca na budowie zakładu usługowego 
obsługi sprzętu rolniczego nie jest objęta ww. 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 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.     
   

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje 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.) 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, Aleksander Polan, - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77 419 03 45 lub  77 419 03 46 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


