Namysłów, dn. 28.04.2014 r.

GK.6220.4.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
3 października 2008 r. o udostępnianiu
społeczeństwa w ochronie środowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 17.04.2014 r. Pana Marka Kiełtyki, ul. Braterska 2 C,
46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.19.2012 z 27.12.2012 r. dla
przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”
zlokalizowanego przy ul. Braterskiej 2 c w Namysłowie.
W decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. inwestor miał przewidzieć wyposażenie
zakładu w:



separator substancji ropopochodnych do oczyszczania cieków przemysłowych
o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem
odprowadzenia ścieków przemysłowych,
separator substancji ropopochodnych do oczyszczania wód opadowych
i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzanych i potencjalnie
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi,

Zmiana dotyczy wykonania tylko jednego separatora w miejsce dwóch, ale o parametrach
i możliwości przepuszczania takiej samej ilości ścieków przemysłowych w jednostce czasu.
Inwestor otrzymał od Marszałka Województwa Opolskiego decyzję udzielającą pozwolenia
wodno prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód opadowych
i roztopowych, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów o powierzchni 288,6 m2,
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, oczyszczonych
w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnyh o przepustowości nominalnej 3 l/s, do
urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o., w Namysłowie.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie nieruchomości położonej
w Namysłowie przy ul. Braterskiej 2C, obejmującej działki o nr ewid. 262/6, 262/9, 262/11,
262/15, 262/16, 262/17 o łącznej powierzchni 3132 m2.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem 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), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - § 2 ust. 1 pkt 42.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się
po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu..
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów
współdziałających.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/.
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