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Namysłów, dnia 20.07.2016 r. 

GK.6220.23.2016.IK 

 

DECYZJA  

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po 

rozpatrzeniu wniosku Pana Damiana Slawik, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) działającego  

w imieniu firmy METALOWIEC Sp. z o. o., ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów na 

podstawie upoważnienia z dnia 06.04.2016 r.  

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa i adaptacja części hali 

produkcyjnej na laboratorium badawczo – rozwojowe zgodne z profilem produkcji – 

przedmiotem działalności spółki” zlokalizowanego na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 obręb 

0038 Namysłów. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w dniu 30.05.2016 r., na wniosek Pana Damiana Slawik,  

ul. (dane usunięte), (dane usunięte) działającego w imieniu firmy METALOWIEC Sp. z o. o.,  

ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów na podstawie upoważnienia z dnia 06.04.2016 r., zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja części hali 

produkcyjnej na laboratorium badawczo – rozwojowe zgodne z profilem produkcji – 

przedmiotem działalności spółki” zlokalizowanego na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 

położonych w Namysłowie. 

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:  

 karta informacyjna przedsięwzięcia,  

 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, 

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

 mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  
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z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.  

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w istniejących budynkach produkcyjnych 

położonych na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 obręb 0038 Namysłów. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu laboratorium badawczo – 

rozwojowego w nieużytkowanej części istniejącej: 

 hali produkcyjnej nr 2 – realizacja pomieszczenia do produkcji prototypów. W hali 

produkcyjnej prototypów zostaną zainstalowane maszyny do obróbki skrawaniem – 

frezarka oraz tokarka, stół spawalniczy oraz urządzenie spawalnicze do spawania  

w osłonie gazowej tzw. spawarka mig – mag, w celu wykonania jednostkowych 

egzemplarzy służących do przeprowadzania badań. 

 hali produkcyjnej nr 11 – realizacja pomieszczenia laboratoryjno – badawczego, biura 

projektantów, zaplecza socjalnego dla pracowników. Pomieszczenie laboratoryjno – 

badawcze będzie służyło do przeprowadzania badań na wyprodukowanym uprzednio 

prototypie. W pomieszczeniu tym przewidziano stanowiska do: badania i testowania 

odporności na zmęczenie łóżek; prób zarysowania i ścieralności; stanowisko pomiarowe. 

 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ingerencją w obecne 

zagospodarowanie terenu. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną 

przeprowadzone we wnętrzu istniejących hal produkcyjnych. 

 

W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, 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.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie 

oznaczone są symbolem B.3UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako 

obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu 

detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi 

administracyjno – biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub 

ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

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 2016 r. poz. 71). 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń 

tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony  

o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego 

postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły 

chęć uczestnictwa w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ 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. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.165.2016.ES z dnia 14.06.2016 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ.4315.12.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. odmówili 

wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i adaptacja części hali 

produkcyjnej na laboratorium badawczo – rozwojowe zgodne z profilem produkcji – 

przedmiotem działalności spółki” zlokalizowanego na działkach nr 518/2 i 519 k.m. 5 

położonych w Namysłowie. 

Organy opiniujące po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdziły, 

że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji określonych w art. 71 ust. 2 

ustawy OOŚ i 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 2016 r. poz. 71), w związku z tym uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nie jest wymagane.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co 

do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się  

z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.165.2016.ES z dnia 14.06.2016 r. oraz opinią sanitarną Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ.4315.12.2016.AN z dnia 

14.06.2016 r.  

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, 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 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 „przebudowie 

 i adaptacja części hali produkcyjnej na laboratorium badawczo – rozwojowe zgodne  

z profilem produkcji – przedmiotem działalności spółki” 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 2016 r. poz. 23 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.     
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Zawiadomienie - obwieszczenie 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. 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 organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 
Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


