
Namysłów, dnia 17.12.2015 r. 

GK.6220.10.2015                                              

                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko  

 

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 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.), 

 

zawiadamiam 

że w dniu 17.12.2015 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.10.2015 o odstąpieniu  
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na zmianie sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska”  
Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych 
zlokalizowanego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 6.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych obiektów budowlanych i montażu linii produkcyjnej, 
dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie dotychczasowej produkcji. Powierzchnia projektowanej 
zabudowy wynosi 8000,00 m2 a powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego 7375,64 m2. 

Planowana inwestycja będzie realizowana w trzech etapach: 

 Etap I (A) polegał będzie na budowie hali magazynowej składającej się z jednej kondygnacji oraz 
łącznika, budynku technicznego i wiaty; 

 Etap II (B) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno – biurowym 
składającym się z dwóch kondygnacji;  

 Etap III (C) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej składającej się z jednej kondygnacji. 

Ponadto planuje się budowę stacji trafo, budynku sprężarkowni, wiaty na palety oraz wiaty pod 
którą będą magazynowane odpady. 

Do przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie utwardzeń zewnętrznych w postaci dróg 
dojazdowych, pożarowych, placów manewrowych oraz parkingu. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 1271, 852/12 i 852/13, obręb ewidencyjny 0038 
Namysłów, ul. Pułaskiego 6. 

Informuje również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pok. Nr 16 
 w godzinach urzędowania. 

 

Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77 419 03 45. 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 


