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 Namysłów, dnia 05.08.2016 r.  

GK.6220.31.2016.SZ 
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 
 

W związku z wnioskiem Pana Romana Kani, Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie z dnia 27.07.2016 r., (data 

wpływu do tut. Urzędu 27.07.2016 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego województwa 

opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze gminy Namysłów”.   

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą 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 2016 r., poz. 353 z późn.zm.). 

 

Planowana inwestycja będzie polegała na: 

1) przebudowie drogi gminnej w Józefkowie (przebudowie drogi ok. 5250 m2, dł. ok. 

1,05 km; budowie ścieżki rowerowej ok. 2100 m2, dł. ok. 1,05 km; budowie ciągu 

pieszo – rowerowego ok. 1087,5 m2, dł. ok. 435 mb); 

2) przebudowie drogi gminnej na trasie Michalice – Bukowa Śląska (przebudowie drogi 

ok. 15 315 m2, dł. ok. 3,1 km; budowie ścieżki rowerowej ok. 4830 m2, dł. ok. 2,4 km; 

budowie ciągu pieszo – rowerowego ok. 4310 m2, dł. ok. 1,7 km); 

3) przebudowie drogi gminnej w Objeździe (budowie ciągu pieszo – rowerowego ok. 

1725 m2, dł. ok. 690 mb); 

4) budowie i przebudowie ciągu pieszo – rowerowego w Kamiennej (budowie ciągu 

pieszo – rowerowego ok. 592,5 m2, dł. ok. 240 mb; przebudowie ciągu pieszo – 

rowerowego ok. 2165 m2, dł. ok. 860 mb); 

5) przebudowie ul. Sworowskiego w Namysłowie (przebudowie ciągu pieszo – 

rowerowego ok. 1140 m2, dł. ok. 380 mb); 

6) budowie ciągu pieszo – rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie  - Namysłów  

ok. 2760 m2, dł. ok. 1,1 km; 

7) przebudowie przystanków autobusowych oraz budowie miejsc postojowych; 

8) wykonaniu odwodnienia poprzez kanalizację z wpustami i odprowadzeniem wód 

opadowych do istniejących rowów na odcinku o dł. do 4,7 km; 

9) montażu oznakowania drogowego; 

10) montażu słupów oświetleniowych i opraw w ilości do 40 szt.   

 

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 dz. nr 130, 35, 131, 79/3, 80/1, 145 k. m. 1 obręb Józefków; 

 dz. nr 127/1, 130, 131, 138 k. m. 1 obręb Michalice; 

 dz. nr 241 k. m. 1 obręb Rychnów; 
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 dz. nr 346 k. m. 2 obręb Bukowa Śląska; 

 dz. nr 196 k. m. 1 obręb Objazda; 

 dz. nr ,183, 184, 185, 375, 357, 358, 345, 51/1, 361/2, 62/5, 63/1, 64/1, 65/1, 362, 

422/5, 422/8, 88/1, 90/1, 92/1, k. m. 1 obręb Kamienna; 

 dz. nr 50, 30/8, 1257/3, 1257/2, 1257/14, k. m. 15 obręb Namysłów; 

 dz. nr 1126/2, 1126/1, k. m. 10 obręb Namysłów; 

 dz. nr 516/1, 516/2, 722/1 k. m. 5 obręb Namysłów; 

 dz. nr 697 k. m. 6 obręb Namysłów.    
 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzony: 

 Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, 

Józefków, 

 Uchwałą nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, 

 Uchwałą nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie  z dnia 16 stycznia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, 

Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice, 

 Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie  z dnia 10 grudnia 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, 

 Uchwałą nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1094) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamienna.   

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 2016 r. poz. 

71). 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia planowana jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej III 

Gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych. 

 
 

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 
 
 
 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ Julian Kruszyński  
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