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 W odpowiedzi na pismo z dnia 25 października 2017 r. (data wpływu pisma do 

tutejszego urzędu - 06.11.2017 r.) dotyczące udzielenia informacji  w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku 

inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Minkowskie, Urząd Miejski w Namysłowie informuje, iż: 

- w dniu 18.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku 

inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi  z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą” realizowanego na terenie działki 36/31 k.m.2 obręb Minkowskie, gmina 

Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie. Organem właściwym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest 

Burmistrz Namysłowa. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje 

się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz po 

zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.          

W dniu 18.09.2017 r. wystąpiono do organów współdziałających o wydanie opinii oraz 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie pismem z dnia 13.10.2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 

17.10.2017 r.) pozytywnie zaopiniował zamierzone przedsięwzięcie. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 26.10.2017 r. wezwał inwestora do 

uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Inwestor 

zobowiązany jest do przedłożenia uzupełnienia w  terminie do dnia 14.11.2017 r. W związku 

z powyższym Burmistrz Namysłowa jako organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach aktualnie oczekuje na zajęcie stanowiska przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 



W stosunku do planowanej inwestycji ze strony mieszkańców wsi wpłynęły 

zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone w toku dalszego postępowania administracyjnego. 

Ponadto informacja o proteście mieszkańców została wysłana do organu opiniującego i  

uzgadniającego w celu poinformowania o powstałym konflikcie społecznym.  

Inwestor zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 15 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, przeprowadził analizę możliwych 

konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.  

Decyzja Burmistrza miasta Namysłowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji pn.  „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami 

paszowymi  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na terenie działki 36/31 

k.m.2 obręb Minkowskie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie”, 

zostanie wydana w oparciu o uwarunkowania określone Ustawą 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, po uzyskaniu stosowych opinii 

i uzgodnień od organów współdziałających, z uwzględnieniem stanowiska mieszkańców wsi 

Minkowskie. 

 

Sprawę prowadzi: 
Dominika Maryniak – stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
Tel. 77 / 419 03 45 
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