
                                                                                                                     Namysłów, dnia 26 września 2022 r.

       

GK.6220.1.2022.MZ                                                                            

 

OBWIESZCZENIE 

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym 

z udziałem społeczeństwa 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

informuję o: 

 

1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

„Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami” planowanego na działkach o nr ewid. 318/1, 318/2 

obręb Smarchowice Małe (gmina Namysłów, pow. namysłowski, woj. opolskie), dla którego 

Wnioskodawcą jest EKO – SERWIS SZCZĘŚNIAK Sp. k. , ul. Oleśnicka 34, 46-100 Namysłów,  

3.  Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na 

środowisko) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, Wydział 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój nr 14 w godzinach urzędowania;  

4. Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój 

nr 14 w godzinach urzędowania, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu bądź za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Do złożonych w terminie uwag i wniosków Burmistrz Namysłowa odniesie się w uzasadnieniu 

decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

W dniu 1 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowy uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami” 

planowanego na działkach o nr ewid. 318/1, 318/2 obręb Smarchowice Małe (gmina Namysłów, pow. 

namysłowski, woj. opolskie), dla którego Wnioskodawcą jest EKO – SERWIS SZCZĘŚNIAK Sp. k. , 

ul. Oleśnicka 34, 46-100 Namysłów. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Namysłowa. Decyzję 

o  środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 

Namysłowie 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. Niniejsze 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 

 

 

 
Treść obwieszczenia została opublikowana 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie w dniu 29.09.2022 r. 

 

 

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


