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                                                                                                                   wg rozdzielnika 

 

W związku z wnioskiem z dnia 5.11.2021 r., uzupełnionym w dniu 29.11.2021 r. oraz  
20.12.2021r. złożonym przez NM Polska Sp. z o.o. , ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, 
reprezentowaną przez Pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu 
składowego wraz z przebudową i rozbudową łącznika A7_8”. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 2 pkt 2 przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 
montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych 
w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, 
przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu 
z  poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach;  
w  związku  z  §  3  ust. 1 pkt 54 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
 

 – 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 działek 4/1, 5/1, 649/1 obręb ewidencyjny 0038 
Namysłów oraz działek 280/2, 281/2, 315/2 obręb ewidencyjny 0054 Smarchowice Małe i polegać 
będzie na budowie placu składowego wraz z przebudową i rozbudową łącznika A7_8.  

W   miejscowym   planie   zagospodarowania   przestrzennego miasta Namysłów,  
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.) działki o nr ewid. 4/1, 5/1, 549/1 oznaczone 
są symbolami:   

Działki nr ewid. 4/1, 649/1 obręb Namysłów: C.4UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej;      
C.1KDL  -  Teren drogi klasy lokalnej;  

Działka nr ewid. 5/1, obręb Namysłów: C.4UP – Teren zabudowy usługowo – produkcyjnej;  

Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie 
Gminy Namysłów zatwierdzonym Uchwałą  nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 11.04.2014 r., poz. 1094) działki o nr ewid. 280/2,  281/2, 315/2 
obręb Smarchowice Małe oznaczone są symbolem: SM.4UP – Teren zabudowy usługowo – 
produkcyjnej; 
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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 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

 
 
Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
tel. 77/419 03 49 e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 

 
 

Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 


