GK.6220.4.2014

Namysłów, dn. 08.07.2014 r.

w/g rozdzielnika
W związku z pismem nr GK.6220.4.2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji” zlokalizowanego przy ul. Braterskiej 2 c w Namysłowie, inwestor: Pan
Marek Kiełtyka, Mechanika Pojazdowa, Blacharstwo, Handel częściami i samochodami,
ul. Braterska 2 C, 46-100 Namysłów, tut. organ uprzejmie informuje, iż w dniu 07.07.2014 r.
wpłynął do tut. Urzędu kolejny wniosek inwestora o zmianę decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nr GK.6220.19.2012 z 27.12.2012 r. dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w
przedsięwzięcia w oparciu o planowane zmiany.
Zmiany obejmują:
1) rezygnację z montażu jednego separatora substancji ropopochodnych, przy pomocy
którego, po podczyszczaniu, ścieki opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych miały być wprowadzane do gruntu – w wyniku zmiany
wszystkie powstające ścieki przemysłowe oraz opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych będą odprowadzane, po podczyszczeniu w jednym separatorze
substancji ropopochodnych, do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczane
w miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie (na powyższe Inwestor uzyskał zgodę
administratora sieci).
2) zmianę zagospodarowania terenu w zakresie:
 zmiany powierzchni istniejącego budynku w stanie surowym, planowanym na dom
mieszkalny właściciela – zmiana z powierzchni ok. 68 m2 na powierzchnię ok. 157 m2
(pierwotnie powierzchnia ok. 157 m2 była podzielona na budynek w stanie surowym
o powierzchni ok. 68 m2 i miejsca postojowe o powierzchni ok. 89 m2 – po zmianie
cała powierzchnia ok. 157 m2 stanowić będzie budynek w stanie surowym, natomiast
miejsca postojowe zaplanowano obok budynku w ciągu „drogi i place
komunikacyjne”,
 zmiany powierzchni istniejących terenów utwardzonych, wybetonowanych – zmiana
z powierzchni ok. 270 m2 na powierzchnię ok. 259,6 m2,
 zmiany wykonania utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system
odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych pod
sektor przyjmowania pojazdów – zmiana z powierzchni ok. 30 m2 na powierzchnię ok.
18 m2,
 zmiany wykonanie utwardzonej, szczelnej powierzchni z zachowaniem pola
manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do
separatora substancji ropopochodnych pod sektor magazynowania przyjętych
pojazdów – zmiana z powierzchni ok. 220 m2 na powierzchnię ok. 231 m2,

 zmiany adaptacji istniejącej powierzchni utwardzonej pod magazynowanie zużytych
opon i kontenery na metale – zmiana z powierzchni ok. 40 m2 na powierzchnie ok.
39,6 m2,
 zmiany lokalizacji separatora substancji ropopochodnych,
 zmiany planowanej powierzchni pod drogi i place komunikacyjne – zwiększenie
powierzchni o powierzchnie pod drogi i place komunikacyjne pod sektory 5a, 5b, 6a,
6b, 6c i 6d.
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