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Namysłów, dn. 24.03.2015 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1
pkt 4 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.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Tomasza Lazarowicza, działającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia
8 sierpnia 2011 r., w imieniu Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział
w Namysłowie ul. Oleśnicka 17, 46-100 Namysłów,
umarzam
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. cyt. „uzyskanie nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów”
zlokalizowanego w obrębie granic administracyjnych Namysłowa na działce nr 9/2, stanowiącej
własność Nestle Polska S.A ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) 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, z późn. zm.), w dniu 19.12.2014 r., na wniosek Pana Tomasza Lazarowicza,
działającego w imieniu Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział
w Namysłowie ul. Oleśnicka 17, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych Namysłowa na działce
nr 9/2, stanowiącej własność Nestle Polska S.A ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.
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.

Ze względu na dobiegający końca termin obowiązywania pozwolenia na odzysk odpadów
Nr OŚ.II-7649/41/07 z dnia 12.12.2007 r., wydanego przez Starostę Namysłowskiego,
przedsięwzięcie polegać będzie na uzyskaniu nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów dla
instalacji związanej z unieszkodliwianiem odpadów, w postaci podczyszczalni ścieków
produkcyjnych o wydajności 300m3/dobę ścieków z pomieszczeniem przygotowania odpadów
do unieszkodliwienia. Wydajność instalacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów określono na
800 ton/rok.

Działka, nr 9/2 obręb Namysłów, na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona
jest na rysunku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem C.3UP
– teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy
czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła
nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne
o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9, poz. 131 z 1.02.2010 r.).
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 80 - 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.).
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających zostało opublikowane:

–
–
–

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
w miejscu prowadzenia inwestycji.

Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag
i wniosków dotyczących postępowania. Na powyższe czynności tut. Organ wyznaczył 21 dni od
dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia – obwieszczenia.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź
zastrzeżenia, dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również, aby organizacje
ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.
W dniu 19.12.2014 r., tut. Organ 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 (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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarnegy
w
Namysłowie,
pismem
Nr NZ.4315.26.2014.AN z dnia 13.01.2015 postanowił nie nakładać na inwestora Nestle Polska
S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział w Namysłowie ul. Oleśnicka 17, 46-100
Namysłów, 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 planowana inwestycja prowadzona będzie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego zakładu
i nie jest związana z zastosowaniem nowej technologii, a co za tym idzie nie przewiduje się
pogorszenia warunków sanitarno-zdrowotnych po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Opolu,
pismem
Nr WOOŚ.4241.385.2014.MJ z dnia 13.01.2015 r., wezwał Pana Tomasza Lazarowicza,
działającego w imieniu Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, do uzupełnienia
w terminie do 30.01.2015 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie:

–

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

–

powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną,

–
–

rodzaju technologii,

rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, adekwatnie do zakresu
zamierzenia inwestycyjnego.
W dniu 27.01.2015 r., do siedziby Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu, wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, pismem Nr WOOŚ.4241.385.2015.MJ z dnia 10.02.2015 r.,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowił odmówić wyrażenia opinii co do
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla
przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu nowego pozwolenia na przetwarzania odpadów,
zlokalizowanego na działce nr 9/2 obręb Namysłów.
Organ opiniujący, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż
przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji działalności polegającej na przetwarzaniu
odpadów o kodach 02 03 04 (surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa)
oraz 02 05 01 (surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania), zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r., w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Decyzją Starosty Namysłowskiego Nr OŚ.II-7629/41/07 z dnia
12.12.2007 r., inwestor uzyskał zgodę na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
o kodzie 02 03 04 (surowce i produkty nieprzydatne do spożycie oraz przetworzenia) w ilości
100 Mg/rok oraz 02 05 01 (odpady z przetwórstwa mlecznego) w ilości 500 Mg/rok. Ponadto,
w związku z budową podczyszczalni ścieków inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Namysłowa
Nr GK.IV.7610-2/5/06 z dnia 27.03.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.
Działalność związana z przetwarzaniem odpadów prowadzona będzie przy wykorzystaniu
istniejącej infrastruktury. Kontynuacja działalności nie pociągnie za sobą ingerencji w istniejące
przedsięwzięcie, ani nie będzie wymagać realizacji nowego przedsięwzięcia. Wnioskodawca nie
planuje również podjęcia działań, które wpłynęłyby na zmianę profilu prowadzenia działalności
bądź w wyniku których nastąpiłaby ingerencja w środowisko, związana z przekształceniem lub
zmianą sposoby wykorzystania terenu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał iż, zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy OOŚ, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie
w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ, przedsięwzięcie, to
zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub
zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia
powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one
realizowane przez różne podmioty.
Kontynuacji dotychczasowej działalności, nie można uznać za przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ, zamierzenie to, nie będzie związane
z przebudową, rozbudową lub montażem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z późn. zm.). W przedmiotowym przypadku,
nie ma również możliwości zastosowania przepisu § 3 ust 3 rozporządzenia, o którym mowa
powyżej, odnoszącego się do wprowadzenia w istniejącym przedsięwzięciu mogącym znacząco
oddziaływać na środowisko zmian niezwiązanych z przebudową, rozbudową tego
przedsięwzięcia, gdyż zawarte w decyzji środowiskowej warunki odnoszą się jedynie do etapu
realizacji (budowy) podczyszczalni ścieków.

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. Strony postępowania zostały
poinformowane również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni
od daty otrzymania pisma.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź
zastrzeżenia, w sprawie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja pn. cyt. „uzyskanie nowego pozwolenia na
przetwarzanie odpadów”, nie jest objęta rozporządzeniem, o którym mowa powyżej.
W związku z powyższym, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się
bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe
w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania
odpowiednio w całości albo w części.
Wobec powyższego postanowiono 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.
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie:
dwieście pięć złotych 00/100), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan
stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 46, e-mail aleksander.polan@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania

