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           Namysłów, dnia 12 grudnia 2019 r.                                                   

       

GK.6220.21.2019.AP                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE  

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – dalej k.p.a.) oraz 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 2018 r., poz. 2081 ze zm. – dalej ustawa ooś), 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 22 października 2019 r., uzupełnionym w dniu 4 grudnia 2019 r.,  
(dane usunięte) zam. (dane usunięte), (dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa istniejącej stacji paliw w Bukowie Śląskiej”.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 34 tj. instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych substancji lub 
mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących 
produktami spożywczymi oraz w § 3 ust. 1 pkt. 35 d) tj. instalacje do podziemnego magazynowania 
gazów łatwopalnych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr 101/7 i 101/9, obręb ewidencyjny 
160602_5.0007 Bukowa Śląska, stanowiących własność inwestora. Planowana inwestycja obejmuje: 

1) budowę nowego pawilonu stacji paliw, 
2) rozbudowę z przebudową istniejącego zadaszenia nad dystrybutorami, 
3) przebudowę stanowisko tankowania paliwa, 
4) rozbiórkę starych i wykonanie nowych wysepek dystrybutorowych, 
5) montaż nowych odmierzaczy paliwa, 
6) montaż podziemnego zbiornika LPG o pojemności 9100 dm3, 
7) montaż zbiornika ADBLUE o pojemności 2,0 m3 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie 

sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień. 

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 
adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do 
udziału w każdym stadium postepowania. 
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Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B 
pok. Nr 17. 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 
 

 
 

Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 


