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Namysłów, dnia 04.05.2017 r. 

GK.6220.3.2017.SZ 

 

Decyzja 

Na podstawie art. 49, art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, 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 z dnia 10.01.2017 r. Pana Krzysztofa Strózik prowadzącego działalność „MAX” Krzysztof 
Strózik, ul. Brzozowa 14, 59-504 Dziadowa Kłoda, w sprawie wycofania wniosku z dnia 03.04.2017 
r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt 
zbierania katalizatorów i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów i złomów 
metalicznych” na działce nr 581/4 zlokalizowanej w Namysłowie przy ul. Buczka 3 

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. 
Punkt zbierania katalizatorów i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów i złomów 
metalicznych” na działce nr 581/4 zlokalizowanej w Namysłowie przy ul. Buczka 3 

Uzasadnienie 

W dniu 10.01.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.01.2017 r.), Pan Krzysztof Strózik 
prowadzący działalność „MAX” Krzysztof Strózik, ul. Brzozowa 14, 59-504 Dziadowa Kłoda, 
wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Punkt zbierania katalizatorów i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów  
i złomów metalicznych” na działce nr 581/4 zlokalizowanej w Namysłowie przy ul. Buczka 3. 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego 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.), zwanej dalej ustawą ooś, w dniu 01.03.2017 r. wszczęto 
postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do 
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Burmistrz Namysłowa. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 81 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Na podstawie art. 64 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie 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 opinią sanitarną nr 
NZ.4315.8.2017.AN z dnia 09.03.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.03.2017 r.) zaproponował 
nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod 
uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja punktu zbierania 
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katalizatorów i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów i złomów metalicznych, nie 
wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.  

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 
WOOŚ.4241.93.2017.DF z dnia 21.03.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.03.2017 r. ) zwróciła 
Burmistrzowi Namysłowa wniosek o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organ stwierdził, że karta informacyjna przedmiotowego 
przedsięwzięcia zawiera niewystarczające, zbyt ogólne informacje dot. poszczególnych zagadnień, 
jednocześnie podając informacje o jakie powinna zostać uzupełniona tj.: 
1) Precyzyjny opis usytuowania przedsięwzięcia tj. odległość i lokalizacje obiektów  

w najbliższym otoczeniu w tym zabudowy mieszkaniowej. 
2) Załącznik graficzny przedstawiający czytelny plan sytuacyjny zagospodarowania terenu  

w skali mapy podstawowej z wyszczególnieniem lokalizacji: 

 pomieszczeń magazynowych z wydzielonym miejscem sprzedaży, 

 zapleczem socjalno – higienicznym, 

 placem utwardzonym, 

 drogami dojazdowymi i wewnętrznymi. 
3) Ocenę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy. 
4) Analizę wpływu przedsięwzięcia na klimat tj. wskazać czynniki powodujące ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych oraz określić sposób adaptacji do zmian klimatu. 
5) Jednoznaczny opis: 

 w jaki sposób będą dostarczane do punktu skupu odpady, surowce wtórne i złom, 

 sposobu przyjmowania, ważenia, przeładunku do pojemników i kontenerów (jeżeli będą one 
na wyposażeniu punktu skupu), 

 miejsc i sposobu segregacji przyjętych odpadów.  
6) Informacje o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 

7) Informacje o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje się realizacje przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze odziaływania planowanego przedsięwzięcia  
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  
z planowanym przedsięwzięciem. 

8) Informacje o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 
9) Informacje o pracach rozbiórkowych na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
10) Informacje o jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych (tj. zidentyfikować 

JCWP i JCWPd na podstawie map jednolitych części wód podziemnych  
i powierzchniowych, scharakteryzować te JCWP i JCWPd na podstawie aktualnego 
(obowiązującego od 21.12.2016 r. )Planu Gospodarowania Wodami i wskazać pełną nazwę oraz 
europejski kod przedmiotowej JCWP i JCWPd). 

11) Wskazać cele środowiskowe dla JCWP i JCWPd, na których zlokalizowane jest ww. 
przedsięwzięcie, w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca  2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z  2015 r., 
poz. 469, z późn. zm.) i uzasadnić czy planowane do realizacji przedsięwzięcie wpłynie na 
osiągnięcie tych celów środowiskowych. 

 

W związku z powyższym w dniu 27.03.2017 r. wezwano inwestora do uzupełniania powyższego. 

 

Ponadto w dniu 20.03.2017 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo właściciela nieruchomości, na 
której było planowane przedmiotowe przedsięwzięcie, w którym nie wyraża on zgody na lokalizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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W dniu 11.04.2017 r. do siedziby tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Strózik, 
„MAX”, ul. Brzozowa 14, 56-504 Dziadowa Kłoda w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt zbierania katalizatorów  
i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów i złomów metalicznych” na działce nr 
581/4 zlokalizowanej w Namysłowie przy ul. Buczka 3. 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 105 § 2 KPA Burmistrz Namysłowa w dniu 19.04.2017 r. 
zawiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku o wycofanie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości 
składania uwag, wniosków lub sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia, w sprawie umorzenia przedmiotowego postępowania. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 105 § 2 KPA Burmistrz może umorzyć postępowanie, 
jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie, której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne 
strony oraz gdy jest to sprzeczne z interesem społecznym. 

Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia 
postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na jego bezprzedmiotowość. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostanie 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 Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 
 

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 


