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          Namysłów, dnia 15.03.2018 r.                                                   

       

GK.6220.6.2018.DM                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 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 2017 r., poz. 1405), 

 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 02.03.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2018 r.) firmy           
EKO – SERWIS Janusz Szczęśniak, ul. Parkowa 20, 46-113 Wilków, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania złomu realizowany na terenie miejscowości 
Smarchowice Małe( województwo opolskie, powiat namysłowski, gmina Namysłów)” na 
działce nr 318/2 obręb Smarchowice Małe. 

W ramach planowanego przedsięwzięcie na terenie działki  inwestycyjnej o nr 318/2 obręb 
Smarchowice Małe planuje się wybudowanie następujących obiektów: 

• budynek portierni o powierzchni zabudowy około 20 m2, liczba kondygnacji 1, 

• waga samochodowa na samochody ciężarowe o wymiarach  około 3 m x 18 m, 

• budynek biurowy o powierzchni zabudowy około 266,16 m2, liczba kondygnacji 
1,powierzchnia użytkowa około 227,53 m2, 

• budynek socjalny, powierzchnia zabudowy około 198,00 m2, liczba kondygnacji 1, 
powierzchnia użytkowa około 158,00 m2, 

• budynek sortowni – powierzchnia zabudowy około 1011,10 m2, liczba              
kondygnacji 1, 

• wiata magazynowa – powierzchnia zabudowy około 387,00 m2, liczba kondygnacji 1, 

• plac manewrowy dla samochodów przywożących lub wywożących odpady, 

• miejsca postojowe, 

• drogi wewnętrzne. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 318/2  obręb Smarchowice Małe. 
Działka na której planowana jest inwestycja obecnie nie jest zabudowana. Całość powierzchni 
utwardzonej na działce inwestycyjnej wyniesie około 4430 m2, natomiast powierzchnia terenów 
biologicznie czynnych stanowić będzie około 11605 m2. Planowana inwestycja polegać będzie na 
zbieraniu odpadów w postaci odpadów metalowych typu złom gruby oraz cienki.  

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycje stanowi niezagospodarowany teren 
pozbawiony szaty roślinnej, pokryty gruntami klasy IV, V i VI. 

W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2014 r., 
poz. 1094)  nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są symbolem 
SM.1UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej. Za zabudowę usługowo – produkcyjną  uznaje 
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się budynki i obiekty takie jak: budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, 
warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch 
stanowisk, stacje paliw, budynki przemysłowe, obiekty magazynowe, wraz z obiektami i urządzeniami 
budowlanymi związanymi z tą zabudową. 

 

   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). 

   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje się po 
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję o wystąpieniu 
do organów współdziałających. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16  
w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
pok. Nr 16. 

 

Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


