Namysłów, 12.12.2013 r.

GK.6220.20.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 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 2013 r. poz. 1235)
zawiadamiam
że na wniosek Pani Ireny Szewczyk prowadzącej działalność gospodarczą pn. Zakład
Usługowy - Handlowy „SZAJAWA” Irena Szewczyk, Auto – Komis, Skup i Sprzedaż,
Parking strzeżony, Pomoc drogowa, Kamienna 15 A, 46-100 Namysłów zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Namysłowa
nr GK.6220.21.2012 z dnia 02.07.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” w Kamiennej. Zmiany
obejmują szczegółowy zakres prac inwestycyjnych oraz lokalizację przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem istniejących obiektów byłego warsztatu
samochodowego:
–
–
–
–
–
–

budynek warsztatowo – socjalny,
pomieszczenia magazynowe,
waga najazdowa,
nawierzchnia betonowa,
wiaty,
separator.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie nieruchomości położonej
w miejscowości Kamienna na działce o nr. ewidencyjnym 71/7, zbiornik na nieczystości
ciekłe na działce o nr. ewidencyjnym 71/2 oraz odprowadzanie ścieków bytowych do
kanalizacji sanitarnej Ks200 na działce o nr ewidencyjnym 71/5.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:




adaptację szczelnej nawierzchni betonowej powierzchni ok. 150 m 2, wyposażonej
w system ujmowania i odprowadzania ścieków oraz urządzenie ważące o skali ważenia
nie mniejszej niż 3,5 Mg – pod sektor przyjmowania pojazdów,
adaptację szczelnej nawierzchni betonowej ok. 240 m2, wyposażonej w system ujmowania
i odprowadzania ścieków – pod sektor magazynowania przyjmowanych pojazdów
z zachowaniem pola manewrowego,
adaptację istniejącego budynku warsztatowo – socjalnego o powierzchni ok. 80 m2 pod
sektory:




– usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
– demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do
ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub
recyklingu albo unieszkodliwiania.
adaptację istniejących wiat o powierzchni ok. 82 m2 pod sektor magazynowania
wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do
ponownego użycia,
adaptację istniejącej nawierzchni betonowej, budynków gospodarczych oraz wiat
o powierzchni ok. 226 m2 pod sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
miejsc na zużyte opony i kontenery na metale

Ponadto istniejący separator substancji ropopochodnych zapewnia pełny odbiór ścieków
przemysłowych oraz zanieczyszczonych wód opadowych z terenu nawierzchni betonowych.
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.
Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia 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 z późn. zm.).
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie 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. 77 ust.1 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 2013 r. poz. 1235) informuję o wystąpieniu
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 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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