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 Namysłów, dnia 01.09.2016 r.  
GK.6220.31.2016.SZ 
 
  
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 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.),  

 

zawiadamiam 

iż w dniu 01.09.2016 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.31.2016.SZ o odstąpieniu 

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 

cyt. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego 

województwa opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze gminy 

Namysłów”.    

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.   
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Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania.  
 
 
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 


