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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 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 2018 r., poz. 2081 ze zm. – dalej ustawa ooś),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 14 października 2019 r., uzupełnionym w dniu 6 listopada 2019 r.,
EKO – SERWIS Janusz Szczęśniak, ul. Parkowa 20, 46-113 Wilków, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Zakład gospodarki odpadami”.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 83 b) tj. punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania
zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr 318/2 k.m. 1, obręb ewidencyjny
160602_5.0054 Smarchowice Małe i polegać będzie na zbieraniu odpadów przy wykorzystaniu już
istniejących obiektów i urządzeń:
1) budynek portierni: powierzchnia zabudowy 20m2, powierzchnia użytkowa 12,34m2,
liczba kondygnacji: 1;
2) waga samochodowa na samochody ciężarowe o wymiarach 3x14m;
3) budynek biurowy: powierzchnia zabudowy 266,16m2, liczba kondygnacji: 1,
powierzchnia użytkowa 227, 53 m2;
4) budynek socjalny: powierzchnia zabudowy 198m2, powierzchnia użytkowa 161, 21
m2 liczba kondygnacji: 1;
5) budynek sortowni: powierzchnia zabudowy 1011, 10m2, liczba kondygnacji: 1;
6) wiata magazynowa: powierzchnia zabudowy 386,69 m2, liczba kondygnacji: 1
7) wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL –ZH6/60/1200,
8) szczelny zbiornik na wody opadowe (dno zbiornika szczelnie wyłożone folią).
Całość powierzchni utwardzonej pod teren inwestycji: 5150,00 m2,
Suma powierzchni terenów biologicznie czynnych: 10886,05 m2
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 Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wobec
powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz
uzgodnień.
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Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3, ustawy ooś
oraz art. 49 k.p.a., zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie bip.namyslow.eu, w miejscu realizacji inwestycji oraz ze względu na fakt, iż
planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest bezpośrednio przy granicy administracyjnej
Gminy Wilków, zawiadomienie zostanie również zamieszczone tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
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.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10
k.p.a., do udziału w każdym stadium postepowania.
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 17.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 46, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania
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