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ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji 

planowanego do realizacji przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. - dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3  
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.  – dalej ustawa ooś), 

Zawiadamiam 

że w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych 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), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Inwestora EKO – SERWIS 

SZCZĘŚNIAK  Sp.  k., ul. Oleśnicka  34, 46-100 Namysłów do uzupełnienia raportu oddziaływania w/w 

przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor dostarczył do tut. Organu wyjaśnienia w dniu 23.11.2022 r. 

zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  Następnie dnia 1.12.2022 r. 

Inwestor złożył kolejne uzupełnienie/wyjaśnienie do przedmiotowego raportu. Biorąc pod uwagę to, 

że wcześniejsze opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Namysłowie zostały wydane w oparciu o raport przed jego uzupełnieniami, całą procedurę 

opiniowania należy powtórzyć. Dlatego tut. Organ pismem z dnia 5.12.2022 r. wystąpił ponownie do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z prośbą o wydanie postanowienia w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia lub 

o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzednim piśmie znak: 

WR.RZŚ.4360.66.2022.MM z dnia 26 października 2022 r. Ponadto tut. Organ pismem z dnia 

5.12.2022  r. ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 

z prośbą o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia lub o stwierdzenie, czy 

zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii znak NZ.9022.4.19.2022.AN z dnia 

24.10.2022 r. 

    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 

 

 

 

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

 


