Namysłów, dnia 13.03.2018 r.

GK.6220.4.2018.DM

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63
ust. 2 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 z późn. zm.),
zawiadamiam
iż w dniu 13.03.2018 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.4.2018.DM
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Baza obsługi rolnictwa: sprzedaż części do maszyn rolniczych, sprzedaż

środków ochrony roślin, sprzedaż nawozów, sprzedaż maszyn rolniczych, serwis maszyn
rolniczych” planowanego na działce nr 297/1 obręb Kamienna.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów bazy obsługi rolnictwa.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, na terenie powiatu
namysłowskiego, w gminie Namysłów na działce nr 297/1 obręb Kamienna. Obecnie działka ta
nie jest zabudowana oraz nie rosną na niej żadne drzewa ani krzewy.
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). Planowana inwestycja znajduje
się na terenie, oznaczonym symbolem przeznaczenia: KA.2U – teren zabudowy usługowej.
Całkowita powierzchnia działki wynosi 5700 m2, powierzchnia projektowanych obiektów
około 3766 m2, a powierzchnia biologicznie czynna stanowić będzie około 1934 m2 (34%).
W ramach inwestycji planuje się wykonać:
- pawilon handlowo – biurowy jednokondygnacyjny, o wymiarach około 12x30 m. W
Budynku będą znajdować się pomieszczenia biurowe, socjalne, wydzielony magazyn środków
ochrony roślin a także sala sprzedaży.
- budynek serwisu maszyn rolniczych, jednokondygnacyjny o wymiarach około 15x18 m, o
funkcji budynku warsztatowego;
- stanowisko do mycia maszyn rolniczych z urządzeniami oczyszczającymi ścieki;
- cztery namioty magazynowe dla nawozów sztucznych, bezfundamentowe, kryte plandeka
o wymiarach około 8x12 m;
- zagospodarowanie terenu w tym ogrodzenie działki, wykonanie dróg wewnętrznych oraz
miejsc postojowych.
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Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/,
budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania.
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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