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                                                                                                                       Namysłów, dnia 23 stycznia 2023 r.

       

GK.6220.10.2022.MZ                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4, 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. 73 ust. 1, 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 na wniosek z dnia 30 września 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12 października 2022 r.) 
uzupełnionym w dniu 13 stycznia 2023 (data wpływu do tut. Urzędu 18 stycznia 2023 r.), 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 dla przedsięwzięcia pn.:„Stacja demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji” zlokalizowanego przy ul. Braterskiej 2c. 

 
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 odpowiada 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 
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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. 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi 

niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowanych jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo 

rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. 

Przez obszar ten rozumie się: 

1. przewidywany teren, ma którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar w odległości 100m od granic 

terenu; 

2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 

3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.  

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów raz 
zgłoszonych żądań. 

Informuję, że zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu realizacji inwestycji. W takim przypadku doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
budynek  B  pok. Nr 14. 
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Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

 

 

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 

 


