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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku 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), 

informuję 

że w dniu 04.01.2017 r. na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 73 ust. 1, art. 
75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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), została wydana decyzja umarzająca w całości 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego 
przedsięwzięcia pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej 
Strefy Rekreacji i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej”. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 
 

 nr 951, 952, 942, 941, 945/1, 945/2, 906/2, 901, 903/2, 903/4, 904/2, 904/3, 903/13  
k.m. 7, obręb ewidencyjny 0038 Namysłów; 

 nr 1067 k.m. 8 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów; 

 nr 217 k.m. 2 obręb ewidencyjny 0053 Smogorzów 

 nr 14 k.m. 1 obręb ewidencyjny 0051 Rychnów 

 nr 50/3 k.m. 1 obręb ewidencyjny 0024 Kamienna 

 nr 236 k.m. 2 obręb ewidencyjny 0030 Ligota Książęca. 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie (budynek B, II piętro, 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 
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/-/ Roman Kania 


