Namysłów, dn. 25.01.2013 r.

GK.6220.30.2012

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z art. 71
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt
81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego
„AGROPLON” Małgorzata Wołczańska, ul. Główna 38, 46-134 Głuszyna

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu odpadów – złomu”,
zlokalizowanego na dz. nr 1051 k. m. 5 w miejscowości Głuszyna.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 29.10.2012 r. na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa
Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska, ul. Główna
38, 46-134 Głuszyna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie skupu odpadów – złomu”, zlokalizowanego na dz. nr
1051 k. m. 5 w miejscowości Głuszyna.
Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna
przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis
z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało
opublikowane w dniu 30.10.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji.
Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków

dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w
zawiadomienia.
Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Głuszyna, gmina Namysłów, powiat
namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działki nr 1051, stanowiącej własność
inwestora.
Działalność punktu skupu złomu polegać będzie na zbieraniu i czasowym magazynowaniu
odpadów złomu metali – odpadów innych niż niebezpieczne. Dla selektywnej zbiórki złomu
planuje się ustawienie na terenie ww. utwardzonego placu kontenerów stalowych,
wielkogabarytowych o pojemności 20 Mg.
Zbierane odpady, po ich uprzednim zważeniu będą ręcznie rozładowywane i gromadzone
selektywnie w kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) ilości odpady będą
odbierane przez innych odbiorców odpadów. Do przewozu odpadów używany będzie
transport samochodowy innych odbiorców odpadów posiadających stosowne uprawnienia,
którzy odbierać będą odpady bezpośrednio z miejsca magazynowania. Inwestor planuje
wywóz zebranego złomu średnio raz na dwa tygodnie.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów o
kodach: 15 01 04 – opakowania z metali; 16 01 18 – metale nieżelazne; 17 04 05 – żelazo i
stal, 17 04 07 – mieszaniny metali.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGROPLON” dla obsługi
planowanego przedsięwzięcia planuje zatrudnienie 1 osoby.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust.1 pkt 81 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu
29.10.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 09.11.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr
WOOŚ.4241.392.2012.JGD wezwała inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia. Jednocześnie organ opiniujący zawiadomił, że zgodnie z art. 36 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wniosek w sprawie opinii o
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność jego uzupełnienia nie może być załatwiony w
terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.
Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną
nr NZ/AN-4325-34/12 z dnia 13.11.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.11.2012 r.)
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Organ opiniujący 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 na środowisko

stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie
przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych po realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
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w
Opolu
pismem
nr
WOOŚ.4241.392.2012.JGD z dnia 12.12.2012 r. poinformowała tut. organ, że wniosek w
sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64
ust. 4 ustawy OOŚ. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy. Wydanie opinii
przewidziano do dnia 20 grudnia 2012 r.
W dniu 14.12.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.12.2012 r.) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.392.2012.JGD
wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Organ biorąc pod uwagę zakres planowanego
przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał,
iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie
przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły
chęć uczestnictwa w postępowaniu.
Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 81
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana
inwestycja zlokalizowana w obrębie miejscowości Głuszyna, na działce nr 1051, k. m. 5 nie
powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.
Działka inwestycyjna, nr 1051 w części zagospodarowania jest istniejącymi obiektami
(budynek biurowy z waga towarową, dwie wiaty o powierzchni około 220 m 2 i utwardzony
plac o powierzchni około 600 m2) oraz posiada infrastrukturę techniczną, tj. sieć i przyłącze
energetyczne, sieć kanalizacji deszczowej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m od planowanego
przedsięwzięcia.
Planowany punkt skupu złomu zlokalizowany będzie na części ww. nieruchomości
i obejmować będzie: część utwardzonego placu magazynowego o powierzchni 50 m 2, oraz
budynek biurowy o powierzchni 18 m2 z waga towarową.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykonywania prac remontowych lub
modernizacyjnych. Teren jest przystosowany do uruchomienia punktu skupu złomu.
W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych
dostawczych, transportujących kontenery na plac. Emisja hałasu związana będzie głównie z

ustawieniem kontenerów i nie wpłynie na klimat akustyczny na najbliższych terenach
chronionych.
Eksploatacja punktu skupu złomu powodować będzie chwilową, niezorganizowaną
emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych
oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów i nie wpłynie znacząco na ogólny
bilans zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu samochodowego pobliskiej drogi.
Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą procesy rozładunku
i załadunku odpadów oraz transport złomu. Pomimo, iż teren planowanej inwestycji,
zlokalizowany jest w odległości około 100 m od terenów chronionych akustycznie, to jego
eksploatacja nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny na tym obszarze z uwagi na skalę
przedsięwzięcia.
Realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia będą źródłem emisji niewielkiej ilości
odpadów i będą to głównie odpady komunalne.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko wodno – gruntowe.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w KIP pracownik obsługi punktu skupu złomu będzie
korzystał z sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjnym. Obecnie wytwarzane
ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego i okresowo
wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków przez uprawnione jednostki.
Teren planowanej inwestycji wyposażony jest w kanalizacje deszczową. Wody
opadowe i roztopowe z połaci dachowej budynku socjalnego i utwardzonego placu na którym
ustawione zostaną kontenery odprowadzane będą do ww. kanalizacji deszczowej.
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
o
o
o
o
o
o
o

obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
obszarami wybrzeży,
obszarami górskimi lub leśnymi,
obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
obszarami przylegającymi do jezior,
uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie

na działce nr 1051 położonej w Głuszynie oznaczonej symbolami: PBS – tereny zabudowy
produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), Rp – tereny użytków
rolnych – uprawy polowe (grunty orne).
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też
nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą
infrastrukturę techniczną.
Ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia (powyżej 100 km od granic państwa) oraz
jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego punktu skupu złomu) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu
i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości
i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz
Namysłowa w dniu 07.01.2013 r. wydał postanowienie nr GK.6220.30.2012 o odstąpieniu od
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie skupu odpadów – złomu”, zostało zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu
oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony
postępowania , że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7
dnia od daty otrzymania pisma.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub
wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne
zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia
inwestycji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,
z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
/-/ Tadeusz Bagiński

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.30.2012
z dnia 25.01.2013 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Głuszyna, gmina Namysłów, powiat
namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działki nr 1051, stanowiącej własność
inwestora.
Działalność punktu skupu złomu polegać będzie na zbieraniu i czasowym magazynowaniu
odpadów złomu metali – odpadów innych niż niebezpieczne. Dla selektywnej zbiórki złomu
planuje się ustawienie na terenie ww. utwardzonego placu kontenerów stalowych,
wielkogabarytowych o pojemności 20 Mg.
Zbierane odpady, po ich uprzednim zważeniu będą ręcznie rozładowywane i gromadzone
selektywnie w kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) ilości odpady będą
odbierane przez innych odbiorców odpadów. Do przewozu odpadów używany będzie
transport samochodowy innych odbiorców odpadów posiadających stosowne uprawnienia,
którzy odbierać będą odpady bezpośrednio z miejsca magazynowania. Inwestor planuje
wywóz zebranego złomu średnio raz na dwa tygodnie.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów o
kodach: 15 01 04 – opakowania z metali; 16 01 18 – metale nieżelazne; 17 04 05 – żelazo i
stal, 17 04 07 – mieszaniny metali.
Działka inwestycyjna, nr 1051 w części zagospodarowania jest istniejącymi obiektami
(budynek biurowy z waga towarową, dwie wiaty o powierzchni około 220 m 2 i utwardzony
plac o powierzchni około 600 m2) oraz posiada infrastrukturę techniczną, tj. sieć i przyłącze
energetyczne, sieć kanalizacji deszczowej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m od planowanego
przedsięwzięcia.
Planowany punkt skupu złomu zlokalizowany będzie na części ww. nieruchomości
i obejmować będzie: część utwardzonego placu magazynowego o powierzchni 50 m 2, oraz
budynek biurowy o powierzchni 18 m2 z waga towarową.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykonywania prac remontowych lub
modernizacyjnych. Teren jest przystosowany do uruchomienia punktu skupu złomu.
W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych
dostawczych, transportujących kontenery na plac. Emisja hałasu związana będzie głównie z
ustawieniem kontenerów i nie wpłynie na klimat akustyczny na najbliższych terenach
chronionych.
Eksploatacja punktu skupu złomu powodować będzie chwilową, niezorganizowaną
emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych
oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów i nie wpłynie znacząco na ogólny
bilans zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu samochodowego pobliskiej drogi.

Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą procesy rozładunku
i załadunku odpadów oraz transport złomu. Pomimo, iż teren planowanej inwestycji,
zlokalizowany jest w odległości około 100 m od terenów chronionych akustycznie, to jego
eksploatacja nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny na tym obszarze z uwagi na skalę
przedsięwzięcia.
Realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia będą źródłem emisji niewielkiej ilości
odpadów i będą to głównie odpady komunalne.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko wodno – gruntowe.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w KIP pracownik obsługi punktu skupu złomu będzie
korzystał z sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjnym. Obecnie wytwarzane
ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego i okresowo
wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków przez uprawnione jednostki.
Teren planowanej inwestycji wyposażony jest w kanalizacje deszczową. Wody
opadowe i roztopowe z połaci dachowej budynku socjalnego i utwardzonego placu na którym
ustawione zostaną kontenery odprowadzane będą do ww. kanalizacji deszczowej.
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
1) obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
2) obszarami wybrzeży,
3) obszarami górskimi lub leśnymi,
4) obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
5) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
6) obszarami przylegającymi do jezior,
7) uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust.1 pkt 81 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na
działce nr 1051 położonej w Głuszynie oznaczonej symbolami: PBS – tereny zabudowy

produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), Rp – tereny użytków
rolnych – uprawy polowe (grunty orne).

