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W związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.  
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tranzytowej 
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Barzyna – Smarchowice Śląskie”, proszę o wydanie opinii w trybie 
art. 64 ustawy ooś.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 
wyłączeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, 
c) przyłączy do budynków - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o nr: 

1) 80/2, 161, 98/6,160/2,114/2, 181 k.m. 1, obręb ewidencyjny 160602_5.0002 Barzyna,  
2) 354/1, 290/3, 327/2, 323, 324, 332, 343, 123 k.m. 1, obręb ewidencyjny 160602_5.0055 

Smarchowice Śląskie. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
odprowadzającej ścieki z budynków zlokalizowanych w miejscowości Barzyna i Smarchowice Śląskie. 
Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną, lokalizowaną na głębokości ok. 1-3 m pod 
powierzchnią terenu. elementy naziemne stanowić będą włazy do studni oraz wentylacja nawiewno-
wywiewna, a także szafki elektroenergetyczne i sterownicze dwóch pompowni ścieków w Barzynie  
i Smarchowicach Śląskich.  

Rurociąg kanalizacji tłocznej układany będzie w poboczy drogi powiatowej i gminnej metodą 
przewiertu oraz wykopu otwartego wąsko przestrzennego o szerokości 0,9 m. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosić będzie ok 4 189,5 m. 

W   miejscowym   planie   zagospodarowanie   przestrzennego wsi Barzyna,  zatwierdzonym  
Uchwałą Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z  
2016 r., poz. 2731) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są symbolami: 

1) działka nr 80/2 i 161 – BA.1R – teren rolniczy. Dodatkowe informacje: Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 

2) działka nr 98/6,160/2,114/2 i 181 – BA.1KDZ – teren drogi klasy zbiorczej.  
Dodatkowe informacje: Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 

W   miejscowym   planie   zagospodarowanie   przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie,  
zatwierdzonym  Uchwałą Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. z  2017 r., poz. 2126) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie 
oznaczone są symbolami: 

1) działka nr 354/1 – SS.3KDZ teren drogi klasy zbiorczej. Dodatkowe informacje:  Strefa ochrony 
sanitarnej cmentarza, Granica Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, 
Strefa ochrony konserwatorskiej; 



2) działka nr 290/3 – SS.3KDZ – teren drogi klasy zbiorczej. Dodatkowe informacje:  Strefa 
obserwacji archeologicznej, Granica Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie”, 

3) działka nr 327/2 – SS.1KS – parking; SS.20Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
SS.3RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych; SS.4KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Dodatkowe informacje: Strefa 
obserwacji archeologicznej, Granica Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie”, Strefa ochrony sanitarnej cmentarza, Strefa ochrony konserwatorskiej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) działka nr 323 – SS.1KDZ – teren drogi klasy zbiorczej – teren drogi klasy zbiorczej. Dodatkowe 
informacje: Strefa ochrony konserwatorskiej, Strefa obserwacji archeologicznej. 

5) działka nr 324 – SS.3KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Dodatkowe informacje: Strefa ochrony 
konserwatorskiej, Strefa obserwacji archeologicznej, Granica Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Lasy Stobrawsko – Turawskie”, nieprzekraczalna linia zabudowy, 

6) działka nr 343 – SS.3R – teren rolniczy, SS.4KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Dodatkowe 
informacje: Strefa obserwacji archeologicznej, Granica Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Stobrawsko – Turawskie”, 

7) działka nr 123 – SS.2R – teren rolniczy. Dodatkowe informacje: Strefa obserwacji 
archeologicznej. 

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 
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