
Namysłów, dnia 23 stycznia 2023 r. 

GK.6220. 10 .2022.MZ                                                                          

 

                                                                        wg rozdzielnika 

                                                                                                                      

W związku z wnioskiem KJM AUTO RECYKLING STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MAREK 

KIEŁTYKA, ul. Braterska 2c, 46-100 Namysłów, działającego poprzez pełnomocnika, zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” zlokalizowanego przy 

ul. Braterskiej 2c na działkach o nr ewid. . 262/9, 262/11, 262/14, 262/15, 262/17, 262/18, 262/19, 

262/20, 262/21  obręb ewidencyjny 0038 Namysłów. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa 

w § 3 ust. 2 pkt. 1 tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające 

kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 42 tj. 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) oraz § 2 ust. 1 pkt. 43 tj. miejsca przetwarzania pojazdów 

inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji; 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.  1839). 

 

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: GK.6220.19.2012 z dnia 

27.12.2012 r. zmienionej decyzją znak: GK.6220.4.2014 z dnia 8.09.2014 r. istnieje zapis: 

„Do zakładu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmowanych będzie nie więcej 

niż 251 Mg/rok odpadów niebezpiecznych o kodzie: 16 01 04 i nie więcej niż 8 Mg/rok odpadów innych 

niż niebezpieczne o kodzie 16 01 16, co w przybliżeniu odpowiada zdolności przerobowej planowanej 

instalacji na poziomie około 300 pojazdów rocznie”.  

Wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia mocy przerobowej stacji demontażu pojazdów – 

przetwarzania do 500 Mg/rok odpadów niebezpiecznych  o kodzie: 16 01 04* i nie więcej jak 20 Mg/rok  

odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 16 10 16, co w przybliżeniu odpowiadać będzie zdolności 

przerobowej instalacji na poziomie około 600  pojazdów rocznie.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestor planuje zwiększyć moc przerobową istniejącej stacji 

demontażu pojazdów, która nie wiąże się z koniecznością wykonania jakichkolwiek czynności 

remontowo – budowlanych czy zmianą zagospodarowania terenu zakładu. Wnioskowane zwiększenie 

mocy przerobowej instalacji wynika z doświadczenia przedsiębiorcy prowadzącego przedmiotową 

stację demontażu pojazdów,  możliwości wynikających z zagospodarowania i wyposażenia zakładu oraz 

ze wzrostem zapotrzebowania na usługi związane z demontażem pojazdów.   

Ponadto przedsiębiorca chce dostosować prowadzoną działalność do zapisu art. 23a ustawy 

o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 z późn. zm.). 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie nieruchomości położonej w Namysłowie 

przy ul. Braterskiej 2C, obejmującej działki o nr ewid. 262/9, 262/11, 262/14, 262/15, 262/17,262/18, 

262/19, 262/20, 262/21  obręb ewidencyjny 0038 Namysłów. 



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 2022 r. poz.1029 ze zm.). 

 

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 


