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Namysłów, dnia 18 lutego 2021 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5,
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 2021 r.,
poz. 247.), zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa z dnia
26 listopada 2020 r. nakładającym na inwestora tj. SŁOWIK II” (dane usunięte), ul. (dane usunięte),
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie zobowiązującym do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt
zbierania odpadów”

postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE
na wniosek z dnia 30 czerwca 2020 r., uzupełniony w dniu 5 sierpnia 2020 r., „SŁOWIK II” (dane
usunięte), ul. (dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr 12/35 i 12/36 k.m. 13, obręb
ewidencyjny 160602_4.0038 Namysłów i polegać będzie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne, w tym złomu. Do prowadzenia działalności wykorzystywana będzie mobilna
waga o nośności min. 0,3 Mg lub waga towarowa o nośności ok.1,5 Mg, budynek z zapleczem socjalnobiurowym o powierzchni ok. 292 m2, utwardzony plac magazynowy o powierzchni ok. 200 m2 i wózek
widłowy.
W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Namysłów,, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 9 poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie
oznaczone są symbolem E.9UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.
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).
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia, tut. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz
poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag i wniosków.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 12 sierpnia 2020 r., tut. Organ zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego w Namysłowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu z prośbą o opinię, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, pismem nr NZ.4315.15.2020.AN z dnia
28 sierpnia 2020 r., 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 przedsięwzięcia na środowisko stwierdził, że realizacja punktu
zbierania odpadów nie wpłynie na pogorszenia warunków sanitarno-zdrowotnych na terenie na
którym planowane jest inwestycja. Z uwagi na to, że inwestycja będzie zlokalizowana na terenie o
charakterze usługowo-produkcyjnym, na którym prowadzone są tego typu działalności, a z karty
informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że ilość i sposób postępowania z odpadami będzie zapewniał
właściwe ich zagospodarowanie, zaproponowano nie nakładać na inwestora obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem nr WOOŚ.4220.289.2020.DF z dnia
2 września 2020 r. wyraził opinię, że ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, przy
uwzględnieniu łącznie uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dla przedmiotowego
przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ ustalił również pełny zakres
raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ , że szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu przedsięwzięcia
na klimat akustyczny na najbliższych terenach normowanych, oceny wpływu przedsięwzięcia na stan
powietrza atmosferycznego, 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.
Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd zlewni we Wrocławiu, pismem nr
WR.ZZŚ.5.436.274.2020.KC z dnia 2 listopada 2020 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego
przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
następujących wymagań:
1. Wszystkie dostarczane na teren prowadzonej działalności odpady magazynować selektywnie w
wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach w celu uzbierania odpowiedniej ilości
danego rodzaju odpadu a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne
zezwolenia.
2. Odpady niebezpieczne magazynować w hali magazynowej.
3. Magazynowanie odpadów na placu magazynowym, należy prowadzić pod zadaszeniem
uniemożliwiającym kontakt wód opadowych z ww. odpadami.
4. stosowane pojemniki, kontenery muszą zabezpieczać odpady przed odziaływaniem czynników
atmosferycznych oraz powstawaniem odcieków.
5. Stan opakowań, w których będą magazynowane odpady poddawać okresowo szczegółowej
kontroli w celu jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnego pęknięcia lub rozszczelnienia.
6. Zakład, należy wyposażyć w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków
substancji ropopochodnych lub ewentualnych wycieków z miejsca magazynowania odpadów.
7. zużyte sorbenty odpowiednio przechowywać i przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne
zezwolenie.
8. Plac magazynowy należy wyprofilować w sposób uniemożliwiający spływanie wód opadowych
na obszary sąsiednie i niekontrolowane ich odprowadzanie bez podczyszczenia.
9. Nie dopuścić do kontaktu wód opadowych i roztopowych powstających na terenie inwestycji z
magazynowanymi odpadami. W przypadku zaistnienia kontaktu ww. wód z odpadami, wody te
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należy traktować jako ściek przemysłowy i usunąć z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Wody opadowe i roztopowe, z terenu inwestycji, po ich wcześniejszym podczyszczeniu mogą
być odprowadzane za pomocą studni chłonnych, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i
pozwoleń w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy OOŚ, mając na
względzie charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, biorąc pod uwagę opinię
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Namysłowie i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni we Wrocławiu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia,
Burmistrz Namysłowa postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r.
nałożył obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się ono
prawomocne.
Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ organ wydaje postanowienie o zawieszeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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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