Namysłów, dn. 19.11.2013 r.

GK.6220.10.2013

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
postanawiam
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia
04.09.2013 r. Nr GK.6220.10.2013 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech
zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6400 litrów wraz
z parownikiem elektrycznym o wydajności do 200 kg/h i przyłączem do przejezdnej
suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przeczów dz. nr 15/13, Gmina
Namysłów”, inwestor: Państwo Ryszard i Monika Suchorzewscy, AGROMOR Sp. z o. o.,
ul. Żymierskiego 23b, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów w następujący sposób:
Na str. 2 i 3 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej
załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis:
„Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu płyty fundamentowej i montażu na niej trzech
zbiorników na gaz płynny, każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem
elektrycznym, służącym do odparowania gazu, o wydajności 200 kg/h. Powierzchnia terenu
przeznaczona dla planowanych zbiorników wraz z parownikiem wyniesie ok. 70 m 2.
Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania stacjonarnej suszarni zbóż.
Napełnianie instalacji zbiornikowej odbywać się będzie za pomocą elastycznego węża
autocysterny połączonego z zaworem wlewowym zbiornika, w warunkach hermetycznego
połączenia…”
zastępuje się zapisem:
„Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu płyty fundamentowej i montażu na niej trzech
zbiorników na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 litrów wraz z parownikiem
elektrycznym, służącym do odparowania gazu, o wydajności 200 kg/h. Powierzchnia terenu
przeznaczona dla planowanych zbiorników wraz z parownikiem wyniesie do 70 m2.
Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania przejezdnej suszarni zbóż.
Napełnianie instalacji zbiornikowej odbywać się będzie za pomocą elastycznego węża
autocysterny połączonego z zaworem wlewowym zbiornika, w warunkach hermetycznego
połączenia…”
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 04.09.2013 r. znak: GK.6220.10.2013 Burmistrz Namysłowa stwierdził brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie trzech zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy
o pojemności 6400 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności do 200 kg/h

i przyłączem do przejezdnej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości
Przeczów dz. nr 15/13, Gmina Namysłów”, inwestor: Państwo Ryszard i Monika
Suchorzewscy, AGROMOR Sp. z o. o., ul. Żymierskiego 23b, Smarchowice Śląskie,
46-100 Namysłów
Omyłka nastąpiła w podaniu pojemności zbiornika naziemnego na gaz płynny, która
powinna wynosić 6400 litrów oraz w podaniu powierzchni terenu przeznaczonego dla
planowanych zbiorników która powinna wynosić do 70 m2, w związku z czym tut. organ
postanowił ją sprostować.
Zgodnie z art. 113 § 1 k. p.a. organ administracji publicznej może sprostować z urzędu
błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dnia od
daty doręczenia niniejszego postanowienia.
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