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          Namysłów, dnia 16.11.2018 r.                                                   

       

GK.6220.11.2018.DM                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 

 

zawiadamiam 

 

że na wniosek z dnia 03.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2018 r.) uzupełniony 
w dniu 06.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.11.2018 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim 
na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów w ramach PBDK – Program 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku 
Smarchowice Wielkie - Namysłów”. 

Planowane przedsięwzięcie  obejmować będzie swoim zakresem: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 

− rozbiórkę podbudowy, 

− rozbiórkę chodnika, 

− rozbiórkę obrzeży, 

− rozbiórkę elementów ściekowych, 

− rozbiórkę krawężników, 

− rozbiórkę oznakowania pionowego, 

− rozbiórkę pozostałych elementów infrastruktury drogowej tj. bariery, przepusty, 

− wykonanie nawierzchni z mieszkanki mineralno-asfaltowej SMA8 o szerokości 7,00 m, 

− korektę przebiegu trasy drogi w obrębie skrzyżowania DK 39 z DW 454 wraz z rozbudowa 
skrzyżowania typu rondo, 

− przebudowę/rozbudowę skrzyżowań oraz połączeń z innymi drogami krzyżującymi się z 
DK39, 

− wzmocnienie / wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do 
obciążenia 115 kN  i prognozowanego ruchu, 

− budowę miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych (budowa parkingu), 

− wykonanie poboczy gruntowych, 

− wycinkę drzew i  krzewów, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 

− wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

− wykonanie oświetlenia drogi, 
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− budowę kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi, 

− budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych, 

− przebudowę zatok autobusowych 

− przebudowę miejsc parkingowych w rejonie cmentarza, 

− przebudowę / budowę przepustów. 

 

Rozbudowę drogi krajowej DK39 zaprojektowano w sposób maksymalnie odwzorowujący 
jej istniejący przebieg sytuacyjny (za wyjątkiem zmiany lokalizacji skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 454) oraz dostosowano do rzędnych istniejących skrzyżowań, wyjazdów i linii 
ogrodzeń. Długość planowanego do realizacji odcinka wynosi około 2,92 km. 

 Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w obrębie działek: 

− nr 48, 351, 355, 387/2, 387/1, 45/9, 361 obręb Smarchowice Wielkie, 

− nr 1257/14, 600/18, 599/32 790, 598/1, 50, 597/20, 597/13, 597/12, 598/2, 597/15, 

597/16, 597/18, 597/14, 597/19, 33/6, 45/2, 33/2, 42/1, 42/2, 597/4, 30/2, 30/8, 

1257/2, 1257/3, 1257/4, 694, 592/4, 592/3, 697, 590, 794, 1237, 591/31, 574, 567/15, 

576, 568/21, 568/1, 1232, 1217/1, 1216, 1215, 1152, 571/26, 577/4, 570/1, 1155, 

1202/3, 1202/1, 1201, 1176, 1177/2, 1174, 1159/2, 1153, 1154, 1159/7, 1158, 1157/13, 

1100, 1099, 1098, 1097, 1096, 1146, 1150/1, 1157/7, 1157/6,1071, 1140, 1139, 1057/4, 

1057/3, 1057/5, 1056/1, 1051, 1040/2, 1025/9, 1049/1, 1049/3, 1049/4, 1050/1, 

1050/2, 1070, 1055/2, 1055/1, 1053/6, 1053/12, 1238/3, 1257/1, 30/9  obręb 

Namysłów. 

   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 z późn. 

zm.). 

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje się po 

uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o 
wystąpieniu do organów współdziałających. 

W związku z faktem iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 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 2017 r., poz.1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się 
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
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Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie 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 16  
w terminie do 30 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 16. 

 

Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


