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 Namysłów, dnia 22.06.2018 r.  

GK.6220.8.2018.DM 
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 

Na wniosek z dnia 11.05.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.05.2018 r.) uzupełniony w 
dniu 04.06.2018 r firmy „MAX” (dane usunięte), ul. (dane usunięte), (dane usunięte),  zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu” na działce nr 834/8  w 
Namysłowie (gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie). 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcie na terenie działki  inwestycyjnej o nr 834/8 obręb 
Namysłów planuje się zbieranie odpadów, w tym złomu. Działalność prowadzona będzie w części 
już istniejącego budynku. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje organizację punktu 
zbierania odpadów w tym złomu. Na terenie planowanego przedsięwzięcia  w wydzielonej części 
utwardzonego placu planuje się składowanie odpadów w postaci złomu wielkogabarytowego, 
natomiast w wyznaczonych pomieszczeniach, w istniejącym budynku planowane jest składowanie 
odpadów w postaci akumulatorów i katalizatorów oraz odpadów niebezpiecznych i inne niż 
niebezpieczne. Odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych kontenerach, pojemnikach, 
wannach i workach przeznaczonych do tego celu i dostosowanych do rodzaju i składu 
magazynowanych odpadów. Po zebraniu odpowiedniej ilość odpadów, z zachowaniem okresów 
magazynowania, odpady przekazywane będą podmiotą posiadającym stosowne pozwolenia w 
zakresie gospodarowania tego typu odpadami. Odpady odbierane będą przez zewnętrznych 
odbiorców za pomocą transportu własnego odbiorcy. Odbiór szczelnych, pełnych kontenerów 
wiązać się będzie z wymianą ich na szczelne, puste kontenery gotowe do zapełnienia. Nie będzie 
dochodziło do wybierania złomu z kontenera. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 800 do 1600. 

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdować się będzie: 

• budynek w którym zostaną wyznaczone magazyny do składowania odpadów w tym 
akumulatorów, katalizatorów oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne ( 8 szczelnych magazynów, przystosowanych do składowania danego 
rodzaju odpadów), 

• biuro, 

• toaleta 

• kontener na odpady (złom wielkogabarytowy) 

• plac manewrowy dla samochodów przywożących lub wywożących odpady, 

• drogi wewnętrzne. 

 

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 C.6UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub 
ich zespół, 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 a także 
obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 
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   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). 

 

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 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 z późn.zm.). 

 
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 


