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        wg rozdzielnika 
 

W związku z wnioskiem z dnia 1.02.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 3.02.2021r.), 
uzupełnionym w dniu 19.02.2021r ( data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2021 r.) złożonym przez Zakład 
Projektowania, Usług i Realizacji Robót Inżynierskich „MOST” Bernard Kaczmarek, ul. W. Sikorskiego 
18/35, 40-305 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego 
w  Bukowie Śląskiej, gmina Namysłów” proszę o  wydanie opinii w trybie art. 64 ustawy ooś.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 60  linie kolejowe inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, urządzenia do przeładunku 
w transporcie intermodalnym, mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych oraz 
bocznice co najmniej z jednym torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km – 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 działki o nr ewid. 304, obręb Bukowa Śląska 
i  polegać będzie przebudowie mostu drogowego w Bukowie Śląskiej , gmina Namysłów tj. rozbiórce 
istniejącego mostu i budowa w jego miejscu nowego.  

W   miejscowym   planie   zagospodarowania   przestrzennego miasta Namysłów,  zatwierdzonym  
Uchwałą nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
z 27.06.2017r., poz. 1717) nieruchomość, na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona jest 
symbolami: 17 WS  – tereny wód powierzchniowych , 31 WS – tereny wód powierzchniowych, 
5KD- D  –  tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowe. Dodatkowe informacje:  strefa ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych „OW”, strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu 
kulturowego „K” oraz istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN. 

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

 
Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
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