Namysłów, dn. 31.01.2013 r.

GK.6220.4.2012

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Burmistrza
Namysłowa nr GK.6220.4.2012/2013 z dnia 15.01.2013 r. nakładającym na inwestora: Pana
Mirosława Andrukonisa zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod
nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy
w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37” na działce nr 148/8
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
UZASADNIENIE
W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr
SKO.I/40/1236/2012/oś z dnia 27.07.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.09.2012 r.),
w dniu 18.10.2012 r. tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „ Zmiana
sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” przy ul.
Grunwaldzkiej 37 w Namysłowie na działce nr 148/8.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr
WOOŚ.4242.120.2012.AW z dnia 06.11.201 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.11.2012 r.)
odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na
nie zachowanie właściwej procedury postępowania.
Przyjęta ścieżka postępowania przez tut. organ nie świadczyła o nieznajomości
przepisów prawa tylko o prowadzeniu postępowania zgodnie ze wskazówkami
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji garażu na potrzeby warsztatu
mechanicznego na terenie działki nr 148/8 przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Namysłowie.
Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na świadczeniu usług, polegających
na bieżącej naprawie samochodów, bez robót lakierniczych i blacharskich.
W obiekcie przewidziano również pomieszczenia na biuro, poczekalnię oraz wc
ogólnodostępne zlokalizowane w miejscu istniejącego węzła sanitarnego.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 76 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).
Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 14.11.2012 r. zwrócono się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/AN-078018/12 z dnia 23.11.2012 r. ze względu na zawiłość sprawy postanowił przekazać
przedmiotową sprawę do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Opolu.
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nr NZ.9022.4.43.2012.JW z dnia 28.11.2012 r. stwierdził, iż nie ma podstaw do przyjęcia
sprawy, zarówno ze względu na zawiłość sprawy, jak i niejednoznaczne zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie podkreślił, że zakres prac
planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodował emisji substancji i energii, zarówno pod
względem ilości, jak i ich rodzaju, mogących w sposób znaczący pogorszyć stan higieny
środowiska w otoczeniu warsztatu.
W dniu 03.12.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem
nr WOOŚ.4241.408.2012.AW wezwała inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej
zawiadamiając jednocześnie, iż 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.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną
nr NZ/AN-4325-36/12 z dnia 30.11.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.12.2012 r.)
zaproponował nie nakładać na inwestora - Pana Mirosława Andrukonis, ul. (dane usunięte),
(dane usunięte) obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
nr WOOŚ.4241.408.2012.AW z dnia 21.12.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.12.2012
r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania
budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie” istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący wziął pod uwagę
fakt, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zabudowy mieszkaniowej może spowodować pogorszenie klimatu akustycznego na tych
terenach.
Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem
GK.6220.4.2012/2013 z dnia 15.01.2013 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być
zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227
z późn. zm.).

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się
prawomocne.
Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu
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.)
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 w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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