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ZAWIADOMIENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 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 środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2081, z późn. zm.),  

zawiadamiam 

że w dniu 10.01.2019 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.2.2019.DM o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym o obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja 
obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski” 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji stawów zwanych Młyńskie 
Stawy położonych w Nadleśnictwie Namysłów, leśnictwie Ziemiełowice w obrębie 
ewidencyjnym Jastrzębie, Żaba. Rewitalizacja obejmie istniejące dwa stawy wraz z budowlami i 
ciekami bezpośrednio z nimi związanymi. Celem kluczowym rewitalizacji jest uzyskanie 
optymalizacji przestrzeni biocenoz z pełną reprezentatywnością biotypów wodnych i 
szuwarowych, a także łęgów. 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr 163/1, 163/2, 123 obręb Jastrzębie           

(staw nr 1) oraz na dz. nr 165/3 i dz. nr  357 obręb Żaba (staw nr 2).Teren stawów leży w zlewni 
cieku Biestrzykowickiego wśród kompleksu leśnego Leśnictwa Ziemiełowice w odległości około 
1,3 km na północ od miejscowości Żaba Duża. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 
Stobrawsko-Turawskie. Obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do tej formy ochrony 
przyrody jest Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 
2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz.414 z późn. 
zm.). Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Użytku 
Ekologicznego Młyńskie Stawy oraz w  granicach korytarza ekologicznego GKPdC-12 Bory 
Stobrawskie, wyznaczonego ze względu na migracje dużych ssaków. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 66 litera „a, c i d”  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71). 



       Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w 

przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w 
godzinach od 7.30 do 15.30. 

 

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 


