Namysłów, dnia 23 grudnia 2020 r.
GK.6220.7.2020.AP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79
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 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam
że w dniu 23 grudnia 2020 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.7.2020.AP,
w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów” i jednocześnie zobowiązujące
inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,
w zakresie zgodnym z art. 66 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, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) oceny wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych,
oceny wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego uwzględniając ruch
pojazdów samochodowych oraz pracę kruszarki,
2) oceny oddziaływania skumulowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami,
w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych
lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
3) oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację ich celów
środowiskowych poprzez szczegółowy opis gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
przedsięwzięcia z uwzględnieniem ścieków przemysłowych – wód odciekowych – powstających
na obszarze inwestycji, w tym opis sytemu zbierania, gromadzenia i odprowadzania ścieków,
4) szczegółowy opis rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się
do niego wód odciekowych z terenu magazynowania i przetwarzania odpadów.
Ponadto w raporcie należy:
1) szczegółowo i jednoznacznie opisać zakres przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych do
przeprowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych oraz prac związanych z podłączeniem
mediów,
2) przedstawić szczegółowo technologię przetwarzania odpadów z podaniem wydajności
kruszarki oraz sposobu przyjmowania odpadów przeznaczonych do kruszenia
z uwzględnieniem procesu kontroli ważenia,
3) należy określić w jaki sposób odpady przeznaczone do kruszenia będą transportowane do
punktu zbiórki oraz jak będą zabezpieczone przed pyleniem,

4) wskazać rodzaje i ilości wszystkich odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia
oraz określić planowany sposób ich zagospodarowania, a także podać charakterystykę
odpadów o kodach 12 01 99 – inne niewymienione odpady, 16 01 22 – inne niewymienione
odpady.
5) przedstawić na załączniku graficznym czytelny plan zagospodarowania terenu uwzględniający
lokalizację placów, dróg wewnętrznych, przenośnego kontenera, wagi i wskazać na nim miejsca
magazynowania poszczególnych zbieranych odpadów, odpadów wytwarzanych podczas
przetwarzania, odpadów powstających podczas eksploatacji przedsięwzięcia.
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach
urzędowania.
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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