Namysłów, dnia 21 maja 2020 r.
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wg rozdzielnika
W związku z wnioskiem z dnia 31 marca 2020 r., uzupełnionym w dniu 15 maja 2020 r.,
AUTO-BAU Bryła Daniel ul. Władysława Reymonta 80B/3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 82 instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 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 odpadów oraz pkt. 83 a) punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu, z
wyłączeniem 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 581/4 k.m. 6, obręb ewidencyjny
160602_4.0038 Namysłów i polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż
niebezpieczne. Do prowadzenia działalności użytkowane będą: mobilna waga o nośności min. 300 kg,
kruszarka, mobilny kontener biurowo-socjalny o powierzchni ok 15 m2 i utwardzony plac magazynowy
o powierzchni ok. 400 m2.
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.,
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Namysłów. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, działka o numerze ewidencyjnym 581/4 k.m. 6
przeznaczona jest jako:
1)
2)
3)
4)

E.8UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej,
E.5UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej,
E.33KD – teren drogi klasy dojazdowej,
E.1KK – teren komunikacji samochodowej

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. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję akta
sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu
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