
 

Namysłów, dn. 17.03.2015 r. 

GK.6220.18.2014 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OOŚ 

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne                 
o kodzie 10 01 02 – (popioły lotne z węgla) w instalacji do produkcji betonu”                            
w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 19-21, działka nr 397/4. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w dniu 08.01.2015 r., na wniosek z dnia 17.12.2014 r., (data 
wpływu do tut. Urzędu 22.12.2014 r.), Firmy Budowlano – Transportowej SOBUD Sp. z o. o., ul. 
Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne                      
o kodzie 10 01 02 – (popioły lotne z węgla) w instalacji do produkcji betonu” 
zlokalizowanego w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 19-21, działka nr 397/4.  

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji              
o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego 
realizację przedsięwzięcia. 

Zawiadomienie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano 
strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania w terminie 21 dni od dnia 
ogłoszenia w/w zawiadomienia.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.               
Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla, w instalacji do produkcji betonu na 
działce nr 397/4 w Namysłowie, w ramach działalności polegającej na produkcji betonu 
towarowego z przeznaczeniem dla potrzeb budownictwa przemysłowego i indywidualnego.  



 

Działka nr 397/4, na której zlokalizowana jest planowana inwestycja, oznaczona jest na 
rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: C.10UP – teren zabudowy 
usługowo – produkcyjnej rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje 
usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła 
produkcyjnego, usługi administracyjno – biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także 
obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; C.16 KDD 
– teren drogi klasy dojazdowej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzoną 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.) 

W dniu 08.01.2015 r., tut. Organ wystąpił, do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie          
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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr 
WOOŚ.4241.11.2015.JGD/MM z dnia 26.01.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.01.2015 r.), 
postanowił odmówić wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Organ uznał, że 
przedsięwzięcie dotyczy instalacji istniejącej, w której wcześniej firma BABUD Sp. z o. o.,                    
z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o decyzję nr GK.IV.7610-6-2/07 z dnia 18.06.2007 r. 
Burmistrza Namysłowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na 
budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce 
demontowanego (starego) węzła oraz zezwolenie Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-
7649/37/07 z dnia 05.11.2007 r., również prowadziła działalność polegającą na odzysku ww. 
odpadu. W związku z zaprzestaniem przez Sp. z o. o. BABUD prowadzenia tej działalności, 
Firma Budowlano – Transportowa SOBUD Sp. z o. o. zamierza w tej instalacji rozpocząć taką 
samą działalność, polegającą na przetwarzaniu odpadu o kodzie 10 01 02 (popioły lotne z węgla). 
Ponowne uruchomienie działalności nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian, przez które 
rozumie się zamierzenie budowlane lub inna ingerencję w środowisko polegającą na zmianie 
sposobu wykorzystania terenu. Nie przewiduje się również wzrostu ilości, przetwarzanych w 
instalacji do produkcji betonu, odpadów. Przetwarzanie odpadów o kodzie 10 01 02 odbywać się 
będzie nadal w mieszarce węzła poprzez dodanie popiołu do pozostałych składników betonu 
takich jak cement, kruszywa, woda, które następnie zostaną dokładnie wymieszane, w efekcie 
czego powstanie beton towarowy.  

Organ opiniujący, po analizie dokumentów stwierdził, że zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 
80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 231 poz. 1397 z późn. zm.) instalacje 
związane  z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 – 47,                
z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających 
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,                 
a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk zalicza się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Równocześnie w myśl zapisów art. 72 ust. 1 pkt 
21) ustawy OOŚ, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed  
wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów                            
i przetwarzanie odpadów, wymaganego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                           
o odpadach. 

Obowiązek dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wniosku                       
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, będzie 



 

występował tylko wtedy, gdy wspomniane zezwolenia będą dotyczyć realizacji planowanego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub zmian prowadzących m. in. 
do modyfikacji zakresu lub sposobu funkcjonowania zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 231 poz. 
1397 z późn. zm.). Tym samym w sytuacji, gdy uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub/i 
przetwarzanie odpadów, dotyczy istniejącej instalacji i nie pociąga za sobą ingerencji w istniejące 
przedsięwzięcie czy też realizacji nowego przedsięwzięcia, przedłożenie decyzji                                   
o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne (nawet w sytuacji, gdy istniejące 
przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie, kiedy uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie było konieczne). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, opinią sanitarną                             
nr NZ.4315.2.2015.AN z dnia 27.01.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2015 r.), 
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc 
pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje 
się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych po realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia.   

W dniach 22.01.2015 r. oraz 27.01.2015 r., do tut. Urzędu wpłynęły uwagi Państwa 
Marzanny i Leszka Włodarczyk zam. przy ul. (dane usunięte), (dane usunięte) oraz Pana Andrzeja 
Nicponia zam. przy (dane usunięte), (dane usunięte).  

Pierwsza ze stron postępowania wnioskowała o wstrzymanie postępowania 
administracyjnego w celu stworzenia zewnętrznego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
mieszkańców i roślinność najbliższego otoczenia inwestycji przez niezależnego specjalistę 
powołanego na wniosek mieszkańców oraz o przeprowadzenie konsultacji  
z mieszkańcami najbliższego otoczenia inwestycji. Podkreślając przy tym fakt, iż zabudowania 
mieszkalne znajdują się w odległości nieprzekraczającej 100 metrów od planowanego 
przedsięwzięcia. 

Druga ze stron postępowania stwierdziła, że cyt. …od prawie pół wieku byliśmy w sąsiedztwie 
doświadczani wyziewami w postaci chmury cementu przy niemal każdej jego dostawie do silosów. Uwidaczniało się 
to tym, że nie rzadko maje grunty: pastwisko i ogród były pokryte pyłem z cementu. …Dodatkowo wzrósłby ruch 
samochodów ciężarowych.  

 
Tut. organ poinformował ww. strony, że: 

– zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) tut. organ może zawiesić 
postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na „przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 10 01 02 – 
popioły lotne z węgla w instalacji do produkcji betonu”, jeżeli wystąpi o to strona, na 
której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie 
zagraża to interesowi społecznemu; 

– zgodnie z otrzymaną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
26.01.2015 r. przedsięwzięcie polegające na „przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla w instalacji do produkcji 
betonu” polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 10 01 
02 (popioły lotne z węgla) w instalacji do produkcji betonu na działce nr 397/4  
w Namysłowie, w ramach działalności polegającej na produkcji betonu towarowego  



 

z przeznaczeniem dla potrzeb budownictwa przemysłowego i indywidualnego. 
Przedsięwzięcie dotyczy instalacji istniejącej, w której wcześniej firma BABUD Sp. z o. o.,                    
z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o decyzję nr GK.IV.7610-6-2/07 z dnia 18.06.2007 r. 
Burmistrza Namysłowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na 
budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce 
demontowanego (starego) węzła oraz zezwolenie Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-
7649/37/07 z dnia 05.11.2007 r., również prowadziła działalność polegającą na odzysku ww. 
odpadu. W związku z zaprzestaniem przez Sp. z o. o. BABUD prowadzenia tej działalności, 
Firma Budowlano – Transportowa SOBUD Sp. z o. o. zamierza w tej instalacji rozpocząć 
taką samą działalność, polegającą na przetwarzaniu odpadu o kodzie 10 01 02 (popioły lotne 
z węgla). 

Od pozostałych stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, 
wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 
przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć 
uczestnictwa w postępowaniu. 

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę 
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano iż, uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne. Zgodnie z art. 71 ust. 2 
ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

 Wobec powyższego, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                   
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się 
bezprzedmiotowe. 

 Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ 
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

 Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.       

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 
pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.  

Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
77 4 190 346 

 

Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 

 

 


