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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 
 
 

 Zgodnie z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 4 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.)  

zawiadamiam 

że na wniosek Pana Romana Kani, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z dnia 14.01.2016 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wraz z chodnikiem na terenie Smarchowic Wielkich  
dz. nr 366, 365 i 370. 

 Planowane przedsięwzięcie polega na: 

1) budowie drogi o łącznej długości ok. 2510 mb, szerokości 5 mb i powierzchni ok. 2670 m2 

(w tym ok. 130 m2 pod skrzyżowania)., 

2) budowie chodnika o długości ok. 2400 mb, szerokości ok. 2,0 m, 

3) odmuleniu rowów na głębokość 50 cm na długości ok. 1020 mb, 

4) budowie zjazdów w ilości 13 szt. o powierzchni ok. 310 m2  

 Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr 366, 365 i 370 obręb ewidencyjny  
0056 Smarchowice Wielkie, stanowiących własność Gminy Namysłów ul. Stanisława Dubois 3  
46-100 Namysłów. 

 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
z 2014., poz. 1094) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolami: 

 a) działka nr 366 - SW.7KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

 b) działka nr 365 – SW.8KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

 c) dz. nr 370 – SW.4KDD – teren drogi klasy dojazdowej oraz SW.6KDW – teren drogi 
wewnętrznej. 

 W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod przedsięwzięcie znajduje się droga 
 o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.      

 Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 60 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.). 



 

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie. 

 W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                 
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję o wystąpieniu do organów współdziałających. 

 W związku z faktem iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) i art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informacja została podana 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w 
miejscu prowadzenia inwestycji. 

 Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu 
Miejskiego  w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, 
pokój nr 17, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

 Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego                      
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji             
pok. Nr 17. 

 

Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 

 
 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ Julian Kruszyński 


