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w/g rozdzielnika
W związku z wnioskiem firmy PHU AGROAS Z. Bednarski & A. Sajdutka sp.j.,
ul. Otmuchowska 4e , 49-200 Grodków z dnia 22.01.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu
22.01.2018 r.) uzupełniony w dniu 15.02.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na realizacji „Bazy obsługi rolnictwa: sprzedaż części do maszyn rolniczych, sprzedaż
środków ochrony roślin, sprzedaż nawozów, sprzedaż maszyn rolniczych, serwis maszyn
rolniczych” na działce nr 297/1 obręb Kamienna.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów bazy obsługi rolnictwa. W
ramach inwestycji inwestor planuje wybudowanie pawilonu handlowo - biurowego
jednokondygnacyjnego o wymiarach około 12 m x 30 m w którym będą znajdować się
pomieszczenia biurowe, socjalne, wydzielony magazyn środków ochrony roślin a także sala
sprzedaży. Dodatkowo przewidziany jest drugi pawilon jednokondygnacyjny o wymiarach 15m x
18m który będzie pełnić funkcje budynku warsztatowego dla serwisu maszyn rolniczych.
Planowane przedsięwzięcie zakłada dodatkowo postawienie 4 namiotów magazynowych (hale
bezfundamentowe) kryte plandeką służące jako magazyny dla nawozów sztucznych.
Na terenie inwestycji znajdować się będą obiekty:
•
•
•
•
•
•
•

Pawilon handlowo – biurowy wraz z magazynem dla środków ochrony roślin,
Budynek serwisu maszyn rolniczych,
Stanowisko do mycia maszyn rolniczych,
Cztery namioty magazynowe,
Miejsca postojowe,
Drogi wewnętrzne,
pojemniki na odpady,

Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana.
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Namysłów, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1094).
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 17 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 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 2017 r., poz. 1405.).
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Sprawę prowadzi:
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania
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