
Namysłów, dn. 20 grudnia 2021 r. 

GK.6220.8.2020.AP 

OBWIESZCZENIE  

o zakończeniu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej: k.p.a.; art. 79 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. 2021 r. poz. 247 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą ooś, tut. organ  

zawiadamia strony postępowania 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr GK.6220.1.2017.DM z dnia 28 września 2017 r., sprostowanej postanowieniem  

nr GK.6220.1.2017.DM z dnia 12 października 2018 r., dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji 

demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych 

realizowanej na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach administracyjnych 

miasta Namysłów (woj. Opolskie, pow. Namysłowski). 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed 

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 30 marca 2020 r., o czym 

organ poinformował obwieszczeniem z dnia 4 maja 2020 r., GK.6220.8.2020.AP. Przedsięwzięcie 

zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  

§ 2 ust. 1 pkt 42 stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Informuję również że: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie wydał pozytywną opinie 

sanitarną z dnia 1 czerwca 2020 r. nr. NZ.4315.6.2020.AN, 

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r.  

nr. WR.RZŚ.4360.32.2020.MG, uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia, 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr. 

WOOŚ.4221.24.2020.DF/JGD z dnia 30 listopada 2021 r., uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia 

oraz wyraził stanowisko w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy ooś. 

Zgodnie z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach 

którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 



Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  

z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz 

uzgodnieniami i opiniami wydanymi w trakcie prowadzonego postępowania, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie przy ul Stanisława Dubois 3, budynek B pok. 17.  

Informuję o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia tj. od dnia 6 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 2022 r. 

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie bip.namyslow.eu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów oraz w miejscu realizacji planowanej 

inwestycji. 

 

Z up. Burmistrza  

/-/ Roman Kania 
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