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Namysłów, dnia 30.05.2017 r. 

GK.6220.4.2017.SZ 

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), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku  NB 
Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno,  

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kotłowni na biomasę wraz z silosem i 
infrastrukturą zewnętrzną, w ramach przebudowy i rozbudowy Fabryki Okien 
Połaciowych Velux Nb Polska Sp.  z o. o. Namysłów Manufacturing przy ul. Oleśnickiej 
12 w Namysłowie”, realizowanego na działce nr 5/1 k. m. 3 obręb 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 08.02.2017 r. na wniosek z dnia 04.01.2017 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 12.01.2017 r.) uzupełniony w dniu 02.02.2017 r., Pana Krystiana Żurek, 
ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 
29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.04.2015 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kotłowni na biomasę wraz z silosem  
i infrastrukturą zewnętrzną, w ramach przebudowy i rozbudowy Fabryki Okien 
Połaciowych Velux Nb Polska Sp.  z o. o. Namysłów Manufacturing przy ul. Oleśnickiej 
12 w Namysłowie”, realizowanego na działce nr 5/1 k. m. 3 obręb Namysłów. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych Velux NB 
Polska Sp. z o. o. Namysłów Manufacturing zlokalizowanej przy ul. Oleśnickiej 12  
w Namysłowie, która w chwili obecnej posiada całkowitą powierzchnię zabudowy równą ok. 13,7 
ha. Obecnie na terenie fabryki znajdują się m. in.: hale produkcyjne, place składowe, budynek 
techniczny, zbiornik retencyjny, drogi i place manewrowe, itd. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa ww. fabryki o: 

 kotłownię na biomasę o mocy 2-3 MW, 

 silos na opał o pojemności 200-300 m3, 

 system transportu opałowego, 

 układ dróg i infrastrukturę, 

na powierzchni użytkowej 2760 m2. 
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Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2134), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich 
siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Ponadto 
przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami korytarzy ekologicznych. Realizacja 
przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew i krzewów. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 5/1 położonej w Namysłowie. 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony Uchwała 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.) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.  

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 30 
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. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 
NZ.4315.7.2017.AN z dnia 15.02.2017 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc przy swojej ocenie 
szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na 
pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych. 

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ. 
4241.54.2017.IOC z dnia 20.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017 r.) odesłał 
wniosek Burmistrza Namysłowa w sprawie wyrażenia opinii w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 
celem wezwania inwestora do przedłożenia zweryfikowanej, zgodnie z nowymi wymogami, karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, o informacje wymienione w art. 62 a i 63 ustawy ooś. 

W związku z powyższym w dniu 27.02.2017 r. wezwano inwestora do usunięcia ww. 
braków, wskazując jednocześnie 7 dniowy termin uzupełnienia. Inwestor zwrócił się z pismem  
o przedłużenie terminu uzupełnienia. 

Pismem z dnia 22.03.2017 r. uzupełniono powyższe. 

W dniu 29.03.2017 r. pismem nr GK.6220.4.2017.SZ ponownie wystąpiono 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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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr 
NZ.4315.11.2017.AN z dnia 06.04.2017 r. podtrzymał swoją opinię wydaną w dniu 15.02.2017 r.  
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ. 
4241.116.2017.IOC z dnia 13.04.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04 .2017 r.) odmówił 
wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia 
zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do planowanych przedsięwzięć, o których mowa  
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 czym 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 pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.116.2017.IOC  
z dnia 13.04.2017 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Namysłowie nr NZ.4315.11.2017.AN z dnia 06.04.2017 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 „Budowie kotłowni na 
biomasę wraz z silosem i infrastrukturą zewnętrzną, w ramach przebudowy i rozbudowy 
Fabryki Okien Połaciowych Velux Nb Polska Sp.  z o. o. Namysłów Manufacturing przy 
ul. Oleśnickiej 12 w Namysłowie” 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.     

Zawiadomienie - obwieszczenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu 
prowadzenia inwestycji.  

 
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. 
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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 


