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Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przeczów i Mikowice. 
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 396. Inwestycja polega  
na poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. W ramach zadania planuje się 
wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż przedmiotowej drogi. 
Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. 
Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy. Po realizacji przedsięwzięcia 
powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów – działki nr 185/2, 185/3, 
185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: 
działki nr 394, 100. 
Jezdnia ma szerokość od 5,0 m do 6,0 m. Droga posiada pobocza po obu stronach jezdni                  
szer. od 0,50 m do 1,00 m. 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych na terenie gminy 
Namysłów w miejscowości: 

Przeczów: działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 
112/1,113/1, 113/2, 

Mikowice: działki nr 394, 100 

oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:  

Przeczów: 

- dz. nr 185/2, 185/3 
G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działki znajdują się  
w granicy obszaru chronionego, 
- dz. nr 185/7 
G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działka znajduje się  
w granicy obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicy ochrony zabytkowego układu 
ruralistycznego, 
- dz. nr 123 
Mr  – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa  
i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się  
w granicy obszaru chronionego krajobrazu, 
- dz. nr 122 
Mr  – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa  
i gospodarcza związana z produkcją rolną,  
Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy obszaru 
chronionego krajobrazu, 



- dz. nr 111/1 
U – przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na 
wydzielonych działkach, ponadto działka   
- dz. nr 111/3, 112/2 
P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i 
magazynów (w tym handel hurtowy), 
- dz. nr 112/1, 113/2 
P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i 
magazynów (w tym handel hurtowy), przez działki projektowana jest również nowa trasa 
drogi G 452, ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu, 
- dz. nr 113/1  
P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i 
magazynów (w tym handel hurtowy), 
Rp – przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), 
przez działki projektowana jest również nowa trasa drogi G 452, ponadto działka znajduje się 
w granicy obszaru chronionego krajobrazu, 
- dz. nr 110/2 
P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i 
magazynów (w tym handel hurtowy), 
Mr  – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa  
i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się  
w granicy obszaru chronionego krajobrazu, 
G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, 
- dz. nr 180 
D – drogi dojazdowe, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej  
i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane 
do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, 
 
 Mikowice: 
 
- dz. nr 394 
G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej,  
- dz. nr 100 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), 
ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu, 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice  zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 40 poz. 264 z 18 maja 2001 r.) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 39 poz. 255 z 17 maja 2001 r.).  

 

 

 


