Namysłów, dn. 04.12.2014 r.

GK.6220.14.2014

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1
pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 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) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z późn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pani Ireny Szewczyk prowadzącej działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowy Handlowy „SZAJAWA” Irena Szewczyk, Stacja demontażu pojazdów, Kamienna 15 A,
46-100 Namysłów
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Skup metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów”, dz. nr 71/7 obręb
Kamienna.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267) w dniu 16.10.2014 r. na wniosek Pani Ireny Szewczyk prowadzącej działalność
gospodarczą pn. Zakład Usługowy - Handlowy „SZAJAWA” Irena Szewczyk, Stacja
demontażu pojazdów, Kamienna 15 A, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Skup metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów”, dz. nr
71/7 obręb Kamienna.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące
dokumenty:
–
–

karta informacyjna przedsięwzięcia,
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji
gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również
strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego
postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie
przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły
chęć uczestnictwa w postępowaniu.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 - 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).
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 16.10.2014 r. tut. Urząd wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr
NZ.4315.21.2014.AN z dnia 30.10.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.11.2014 r.)
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz
biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie
przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych po realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr
WOOŚ.4241.320.2014.JGD z dnia 04.11.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.11.2014 r.)
wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż istnieje taka potrzeba ze względu na
charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
chronionych akustycznie i możliwości wystąpienia konfliktów społecznych.
Tut. organ po wnikliwej analizie dokumentacji przedmiotowej sprawy, pomimo opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, postanowił
odstąpić od ww. obowiązku w oparciu o następujące argumenty:


na przedmiotowej nieruchomości 71/7 obręb Kamienna inwestor prowadzi stację
demontażu pojazdów. Lokalizacja działki ewid. o nr 71/7 jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany,
zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16
stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39, poz. 254 z dnia 17 maja 2001 r. ) co
potwierdza pismo Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nr
RiN.6724.139.2013 z dnia 08.05.2013 r. oraz opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej w Namysłowie z dnia 02.08.2012 r. Teren ten znajduje się
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jest oznaczony symbolem
Mnu o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem
usług pod warunkiem nie powodowania przez te usługi negatywnego oddziaływania cyt.
„ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów
sąsiedztwa” z innymi funkcjami tj. z zabudową mieszkaniową oraz Mr – przeznaczenie





podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana
z produkcją rolną.
zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Kamienna z dnia 19.11.2011 r. i pismem
Rady Sołeckiej tej miejscowości z dnia 26.01.2012 r. mieszkających w bezpośrednim
sąsiedztwie Zakładu Handlowo – Usługowego „SZAJAWA” mieszczącego się
w Kamiennej 15 A, istnienie firmy oraz jej działalność i urządzenia w niej
wykorzystywane nie zakłócają spokoju, nie powodują jakichkolwiek uciążliwości,
a także nie wyrządzają szkody w środowisku. Firma „SZAJAWA” działając jako stacja
demontażu pojazdów nie przeszkadza mieszkańcom w życiu codziennym i sąsiedztwo
z nią nie jest uciążliwe, funkcjonowanie jej nie ma negatywnego wpływu na komfort
życia, w związku z czym są za funkcjonowaniem Stacji Demontażu Pojazdów
i popierają jej ponowne uruchomienie. W związku z powyższym organ stwierdził iż nie
występuje konflikt sąsiedztwa z innymi funkcjami;
z raportu o oddziaływaniu dla stacji demontażu pojazdów wynika iż na terenie
przedmiotowej nieruchomości nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu
co potwierdza w swojej opinii sanitarnej z dnia 05.06.2013 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Namysłowie. W trakcie realizacji inwestycji tj. skupu metali
żelaznych i nieżelaznych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu
spowodowane ustawianiem kontenerów i pojemników. Relatywnie krótki czas
prowadzonych prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji punktu zbiórki odpadów będą procesy
rozładunku załadunku odpadów, oraz ich transport.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 81
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.) uznano, iż działająca na terenie przedmiotowej nieruchomości stacja demontażu
pojazdów oraz skup złomu metali żelaznych i nieżelaznych, nie będzie powodował
przekroczenia norm natężenia hałasu „poza granicami instalacji”. W trakcie realizacji
inwestycji mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu spowodowane ustawieniem
kontenerów i pojemników. Relatywnie krótki czas prowadzonych prac nie powinien
powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Planowana inwestycja nie powinna
negatywnie oddziaływać na środowisko.
Zamierzenie inwestycyjne polega na uruchomieniu punktu zbiórki złomu. Planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie prowadzonej stacji demontażu położonej w
Kamiennej 15 A na działce o nr 71/7.
Podstawowe wyposażenie punktu stanowić będą: waga samochodowa, kontenery na odpady,
wózek widłowy, drobne elektronarzędzia. Działalność punktu polegać będzie na:
–
–
–

przyjmowaniu złomu metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów,
umieszczaniu i czasowym magazynowaniu ww. odpadów w kontenerach stalowych
ustawionych na utwardzonym placu,
przekazaniu odpadów podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) ilości odpady będą przekazywane uprawnionym
odbiorcom do dalszego ich zagospodarowania.
Nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Uruchomienie punktu skupu odpadów nie spowoduje wzrostu ilości obecnie
zużywanej wody i energii oraz innych surowców i materiałów.
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z ustawieniem niezbędnych pojemników i
kontenerów. Przy pracach tych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodów
dostawczych, transportujących kontenery na plac. Emisja zanieczyszczeń, występująca w
trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz
warunki realizacji, nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.
Eksploatacja punktu zbiórki złomu i innych odpadów powodować będzie chwilową,
niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w środkach
transportu.
W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu
spowodowane ustawianiem kontenerów i pojemników. Relatywnie krótki czas prowadzonych
prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Źródłami emisji hałasu
podczas eksploatacji punktu zbiórki odpadów będą procesy rozładunku załadunku odpadów,
oraz ich transport.
Eksploatacja punktu zbiórki odpadów przewiduje selektywne magazynowanie
odpadów.
Uruchomienie punktu skupu odpadów na terenie prowadzonej stacji demontażu
pojazdów nie zmieni gospodarki wodno – ściekowej tej stacji.
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
– obszarami wybrzeży,
– obszarami górskimi lub leśnymi,
– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne
– obszarami przylegającymi do jezior,
– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), a zatem nie będą łamane zakazy obowiązujące w ww.
formach ochrony przyrody.
Teren przewidziany pod przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też
nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (ok. 100 km od granic państwa) oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego punktu skupu złomu) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
W związku z powyższym, po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących,
kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe
zagrożenia dla środowiska, Burmistrz Namysłowa w dniu 24.11.2014 r. wydał postanowienie
nr GK.6220.14.2014 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Skup metali
żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów” zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz
w miejscu prowadzenia inwestycji.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub
wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne
zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał
dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia
inwestycji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,
z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
/-/ Andrzej Galla

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.14.2014
z dnia 04.12.2014 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
Zamierzenie inwestycyjne polega na uruchomieniu punktu zbiórki złomu. Planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie prowadzonej stacji demontażu położonej w
Kamiennej 15 A na działce o nr 71/7.
Podstawowe wyposażenie punktu stanowić będą: waga samochodowa, kontenery na odpady,
wózek widłowy, drobne elektronarzędzia. Działalność punktu polegać będzie na:
–
–
–

przyjmowaniu złomu metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów,
umieszczaniu i czasowym magazynowaniu ww. odpadów w kontenerach stalowych
ustawionych na utwardzonym placu,
przekazaniu odpadów podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) ilości odpady będą przekazywane uprawnionym
odbiorcom do dalszego ich zagospodarowania.
Nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.
Uruchomienie punktu skupu odpadów nie spowoduje wzrostu ilości obecnie
zużywanej wody i energii oraz innych surowców i materiałów.
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z ustawieniem niezbędnych pojemników i
kontenerów. Przy pracach tych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodów
dostawczych, transportujących kontenery na plac. Emisja zanieczyszczeń, występująca w
trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz
warunki realizacji, nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.
Eksploatacja punktu zbiórki złomu i innych odpadów powodować będzie chwilową,
niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w środkach
transportu.
W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu
spowodowane ustawianiem kontenerów i pojemników. Relatywnie krótki czas prowadzonych
prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Źródłami emisji hałasu
podczas eksploatacji punktu zbiórki odpadów będą procesy rozładunku załadunku odpadów,
oraz ich transport.
Eksploatacja punktu zbiórki odpadów przewiduje selektywne magazynowanie
odpadów.
Uruchomienie punktu skupu odpadów na terenie prowadzonej stacji demontażu
pojazdów nie zmieni gospodarki wodno – ściekowej tej stacji.
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
– obszarami wybrzeży,
– obszarami górskimi lub leśnymi,
– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne
– obszarami przylegającymi do jezior,
– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), a zatem nie będą łamane zakazy obowiązujące w ww.
formach ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 - 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).
Teren przewidziany pod przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

