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ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – dalej k.p.a.) 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 2022 r., poz. 1029 ze zm. – dalej ustawa ooś), 

Zawiadamiam 

że na wniosek inwestora - Gminy Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, z dnia 28 

czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 czerwca 2022 r.), działającej poprzez pełnomocnika, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego 

w  Namysłowie”. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 62 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km 
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 
z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.  1839). 

Nr działek obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:  

308/6, 307/6, 868, 308/3, 308/4, 308/5, 307/5, 307/4, 307/3, 847/138, 871, 433/1, 433/111, 846/10, 
846/9, 846/19, 845/9, 844/8, 437/170, 306/1, 306/4, 306/3, 306/2, 307/7, 730, 1275, 305/3, 305/2, 
1274/2, 1280/2, 1280/1, 1274/1, 305/1, 729, 296/14, 296/12, 296/10, 296/9, 296/7, 296/6, 296/15, 
727, 437/169, 437/164, 437/203, 437/204, 437/205, 437/1006, 437/1007, 437/362, 437/363, 
437/353, 437/350, 437/349, 437/1031, 437/163, 437/162, 437/161, 437/160, 437/214, 437/303, 
437/302, 437/213, 437/211, 437/210, 437/209, 437/208, 437/226, 437/225, 437/224, 437/223, 
437/1021, 437/221, 437/154, 437/159, 437/199, 437/195, 437/1005, 437/1004, 437/188, 437/185, 
437/183, 437/182, 437/181, 437/325, 437/326, 437/327, 437/165, 437/215, 437/200, 437/201, 
437/202, 437/373, 437/372, 437/371, 437/368, 437/351, 437/1019, 437/1020, 437/367, 437/366, 
437/343, 437/347, 437/198, 437/197, 437/196, 437/192, 437/193, 437/194, 437/364, 437/365, 
437/345, 437/344, 437/341, 437/335, 437/336, 437/337, 437/340, 437/190, 437/189, 437/234, 
437/233, 437/186, 437/187, 437/339, 437/338, 437/334, 437/329, 437/330, 437/333, 437/184, 
437/227, 437/332, 437/331, 437/328, 437/323, 437/324, 437/1012, 437/1013, 437/155, 437/321, 
437/322, 437/153, 437/152, 437/315, 437/313, 437/1023, 437/1024, 437/1025, 437/1026, 437/1027, 
437/1028, 437/1029, 869, 437/320, 437/6, 837, 649, 51/5, 248/2, 179, 180, 227, 177/2, 178/2, 781/3, 
249/4, 781/2, 248/3, 437/165, 437/166, 437/167, 437/168, 437/216, 437/217, 437/218, 437/219, 



437/228, 437/229, 437/230, 437/231, 437/232, 437/1014, 437/1015, 306/5, 307/8, 307/9 obręb 
ewidencyjny Namysłów oraz Smarchowice Małe.  

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dróg gminnych 
w miejscowości Namysłów w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej. Inwestycja 
zlokalizowana jest w północnej części miasta Namysłów i stanowić będzie drogi dojazdowe do 
zabudowy mieszkaniowej, które posiadają włączenie w ul. Baczyńskiego. Projektowany układ 
komunikacyjny o łącznej długości ok. 2500 m uwzględnia wykonanie dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej bitumicznej, chodników i zjazdów z kostki betonowej, oświetlenia drogowego, kanału 
technologicznego oraz odwodnienia drogowego (kanalizacji deszczowej). 

Celem inwestycji jest: 

- poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia eststyki, 

- wykonanie nowych nawierzchni, a także usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, 

- poprawa nośności i jakości drogi, 

- poprawa stanu odwodnienia drogi. 

Realizacja proponowanych założeń przyczyni się do stworzenia dogodnego skomunikowania 
terenów mieszkaniowych zlokalizowanych przy przedmiotowych drogach, poprzez dostosowanie dróg 
do wymaganych standardów technicznych i środowiskowych, obowiązujących przepisów prawa, 
wymogów techniczno – budowlanych, sanitarnych oraz BHP. 

Planowane jest zajęcie terenu o pow. ok. 6 ha. 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 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. Wobec powyższego rozstrzygnięcie 

sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowanych jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo 

rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. 

Przez obszar ten rozumie się: 

1. przewidywany teren, ma którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar w odległości 100m od granic 

terenu; 

2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 

3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.  

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów raz 
zgłoszonych żądań. 

Informuję, że zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 



adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

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 realizacji inwestycji. W takim przypadku doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
budynek  B  pok. Nr 14. 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

 

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 
 

Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 


