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Namysłów, dn. 19.06.2015 r.

DECYZJA
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 Krystiana Żurka z dnia 10.04.2015 r. (20.04.2015 r. – data wpływu do tut. Urzędu),
działającego w imieniu NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 10.04.2015 r.
umarzam
w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na cyt. przebudowie i rozbudowie Fabryki Okien Połaciowych
Velux NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing w Namysłowie zlokalizowanego
na działkach nr 311, 276, 313, 277/2, 315/2, 280/2, 314/2 obręb ewidencyjny
0054 Smarchowice Małe oraz działkach nr 649/1, 4/1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów.
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 27.04.2015 r., na wniosek Pana Krystiana Żurka,
działającego w imieniu NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Fabryki Okien Połaciowych
Velux NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing w Namysłowie, zlokalizowanego
na działkach nr 311, 276, 313, 277/2, 315/2, 280/2, 314/2 obręb ewidencyjny
0054 Smarchowice Małe oraz działkach nr 649/1, 4/1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów,
stanowiących własność NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno.
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,
załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej hali A5 (do tej pory
nazywanej A6-1), w której odbywać się będzie składowanie oraz montaż okien z gotowych
elementów, a także na wybudowaniu obiektów towarzyszących. W ramach przedsięwzięcia
planowana jest:

1) rozbudowa hali A5, o powierzchnie ok. 3600 m2,
2) przebudowa istniejącej części hali A5, w tym przebudowa części socjalnej,
3) budowa łącznika A5_A6 pomiędzy rozbudowaną halą A5 a istniejącą wiatą A6,
4) przebudowa istniejącej wiaty A6,
5) budowa łącznika A5_B2 pomiędzy rozbudowaną halą A5, a istniejącą halą B2,
6) przebudowa istniejącej hali B2,
7) przebudowa i rozbudowa układu dróg i infrastruktury zewnętrznej.
Łączna powierzchnia użytkowa części rozbudowanej hali A5 oraz projektowanych
łączników nie przekroczy 4 500m2. Powierzchnia istniejącej zabudowy: ok. 63 000 m2. Łączna
powierzchnia zabudowy (istniejąca i projektowana): nie więcej niż 67 500 m2.
Projektuje się rozbudowę hali w konstrukcji stalowej z lekką obudową ścian i dachu, na
cele produkcyjno – magazynowe (z zapleczem socjalno – technicznym).
Rozbudowany i przebudowywany budynek jest wyposażony w nw. instalacje:









kanalizacja deszczowa,
drenaż,
wodno-kanalizacyjna,
przeciwpożarowa instalacja hydrantowa,
instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru,
instalacje elektroenergetyczne,
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja sprężonego powietrza.
Hala po rozbudowie będzie miała następujące parametry:








powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 10 500m2,
wysokość w okapie: nie więcej niż 8,00 m.,
szerokość: nie więcej niż 61,00 m.,
długość: nie więcej niż 170,00 m.,
powierzchnie użytkowa: nie więcej ni 11 200 m2,
kubatura: nie więcej niż 90 000 m3.

Planowane przedsięwzięcia, poza rozbudową obiektu głównego – halą A5, przewiduje
również budowę obiektów pomocniczych, przebudowę istniejących obiektów oraz budowę
i rozbudowę układu dróg i infrastruktury zewnętrznej:






łącznik A5_A6 jest to projektowany obiekt o powierzchni zabudowy nie większej niż
250 m2, łączący halę A5 a istniejącą wiatę A6,
przebudowa istniejącej wiaty A6,
łącznik A5_B2 jest to projektowany obiekt o powierzchni zabudowy nie większej niż
250 m2,, łączący halę A5 a istniejącą halą B2,
przebudowa istniejącej hali B2,
przebudowa i rozbudowa układu dróg i infrastruktury zewnętrznej.

W nowej hali odbywać się będzie składowanie komponentów dostarczanych spoza
zakładu lub innych hal produkcyjnych oraz montaż okien poliuretanowych. W hali znajdować się
będzie linia montażowa, którą stanowią połączone za sobą maszyny o napędzie elektrycznym
i pneumatycznym. W części hali planowane jest także wydzielenie części magazynowej na

komponenty przygotowywane do montażu (konfekcjonowanie elementów dostarczanych
z zewnątrz).
Najważniejsze elementy montażu:









mocowanie zawiasów, zamków i innych elementów związanych z funkcjonalnością okna,
umieszczenie skrzydła w ościeżnicy,
szklenie,
przykręcanie zewnętrznych pokryć aluminiowych,
pakowanie okien w kartony,
paletyzacja okien,
przekazanie na magazyn wyrobów gotowych,
stanowiska pomocnicze, na których przygotowywane są niezbędne elementy okien typu:
ciecie uszczelek, nakładanie kitu szklarskiego na profile aluminiowe, drukowanie tabliczek
informacyjnych okna.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii:








zapotrzebowanie wody na cele gaśnicze: Qpp = 40,0 dm3/s,
zapotrzebowanie wody na cele socjalne: nie więcej niż Qśr = 60 m3/d,
ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: nie więcej niż Qśr = 60 m3/d
ilość odprowadzanych ścieków deszczowych: nie więcej niż Q = 72 dm3/s, łączna ilość
ścieków deszczowych odprowadzanych w zakładzie po rozbudowie: nie więcej niż
Q = ok. 900 l/s,
zapotrzebowanie mocy: nie więcej niż P = 250 kW
zasilanie: SN-15kV z istniejącej zakładowej magistrali kablowej
moc transformatora: S = 800 kVA

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:








ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: nie więcej niż Qśr = 60 m3/d.
Kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki z przyborów sanitarnych przykanalikami
do zakładowej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC, odprowadzających ścieki
sanitarne do miejskiej oczyszczalni ścieków,
ilość odprowadzanych ścieków deszczowych: nie więcej niż Qd = 72 dm3/s. Szacunkowa
łączna ilość ścieków deszczowych odprowadzanych w zakładzie po rozbudowie: nie
więcej niż Q = ok. 900 l/s. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącego systemu
kanalizacji deszczowej, wykonanego z rur PCV i rur betonowych o średnicy od 200 do
1000 mm, a następnie do rowu melioracyjnego. Ścieki deszczowe z dróg, parkingów
i placów mogą zawierać piasek oraz związki ropopochodne. Ścieki deszczowe przed
wprowadzeniem do rowu melioracyjnego są podczyszczane w separatorze lamelowym
z osadnikiem. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, wynoszący od 0,6 do 1,8
m p.p.t., w okresach dużych opadów może być podwyższony, wokół projektowanych
obiektów proponuje się stosowanie drenażu opaskowego.
nie planuje się zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, ponad ilość określoną
w posiadanym pozwoleniu. Na terenie zakładu wyznaczone są miejsca gromadzenia
odpadów, a odpady są sortowane w momencie ich wytworzenia na poszczególnych
miejscach pracy,
nie jest przewidziana instalacja żadnych maszyn lub urządzeń emitujących
zanieczyszczenie powietrza, hałas, ścieki lub pola elektromagnetyczne.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:
1) działki nr 311, 276, 313, 277/2, 315/2, 280/2, 314/2 obręb ewidencyjny
0054 Smarchowice Małe,
2) działki nr 649/1, 4/1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów.
Działka nr 311 obręb ewidencyjny 0054 Smarchowice Małe, oznaczona jest na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego symbolem SM.4UP - teren zabudowy usługowo –
produkcyjnej za którą uznaje się budynki i obiekty, jak: budynki biurowe i konferencyjne, budynki
handlu, gastronomii, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe,
garaże powyżej dwóch stanowisk, stacje paliw, budynki przemysłowe, obiekty magazynowe, wraz
z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową oraz symbolem SM.1KDZ –
teren drogi klasy zbiorczej, zgodnie z ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów zatwierdzoną Uchwałą Nr
XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014
r. poz. 1094).
Działki nr 276, 277/2, 280/2, 314/2 oraz 315/2 obręb ewidencyjny 0054 Smarchowice
Małe, oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem SM.4UP –
teren zabudowy usługowo – produkcyjnej za którą uznaje się budynki i obiekty, jak: budynki
biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi
pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, stacje paliw, budynki
przemysłowe, obiekty magazynowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z
tą zabudową, zgodnie z ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Namysłów zatwierdzoną Uchwałą Nr XXV/308/14 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 1094).
Działka nr 313 obręb ewidencyjny 0054 Smarchowice Małe, oznaczona jest na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego symbolem SM.4UP - teren zabudowy usługowo –
produkcyjnej za którą uznaje się budynki i obiekty, jak: budynki biurowe i konferencyjne, budynki
handlu, gastronomii, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe,
garaże powyżej dwóch stanowisk, stacje paliw, budynki przemysłowe, obiekty magazynowe, wraz
z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową oraz symbolem SM.1KDL –
teren drogi klasy lokalnej, zgodnie z ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów zatwierdzoną Uchwałą Nr
XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014
r. poz. 1094).
Działka nr 649/1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, oznaczona jest na rysunku zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami C.4UP – 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, symbolem
C.2KDZ – teren drogi klasy zbiorczej oraz symbolem C.1KDL – teren drogi klasy lokalnej,
zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9, poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.).
Działka nr 4/1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, oznaczona jest na rysunku zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami C.4UP – 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 oraz
symbolem C.1KDL – teren drogi klasy lokalnej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr

XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 9, poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.).
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 52b - 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 27.04.2015 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 Sanitarny w Namysłowie, Opinią sanitarną
Nr NZ.4315.9.2015.AN z dnia 13.05.2015 r., postanowił nie nakładać na inwestora NB Polska
Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno, 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 oraz że inwestycja nie jest związane z zastosowaniem nowej technologii
w stosunku do stanu obecnego, a z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że po realizacji
przedmiotowego projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno-zdrowotnych na
terenie objętym inwestycją.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Opolu,
Postanowieniem
Nr WOOŚ.4241.115.2015.MD z dnia 12.05.2015 r., odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Fabryki Okien Połaciowych Velux
NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing w Namysłowie.
Organ opiniujący, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż
łączna powierzchnia objęta rozbudową wraz z projektowanymi łącznikami nie przekroczy 0,45
ha, co oznacza, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b), ani też do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku
z § 3 ust. 1 pkt 52 lit b) 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.). Organ stwierdził również, iż z dokonanej analizy przyrodniczej
wynika, że przedmiotowe zadanie realizowane będzie poza formami 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.)
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 polegająca na przebudowie i rozbudowie
Fabryki Okien Połaciowych Velux NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing
w Namysłowie 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
tel. 77/419 03 46, e-mail aleksander.polan@namyslow.eu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Z up. Burmistrz
/-/ Roman Kania

