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        wg rozdzielnika 
 
 

W związku z wnioskiem z dnia 30.06.2022 r. złożonym przez inwestora - Gminę Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, działającą poprzez pełnomocnika, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja 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). 

 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dróg gminnych 

w miejscowości Namysłów, w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej. Inwestycja stanowić 
będzie drogi dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej, które posiadają włączenie w ul. 1 Maja. 
Projektowany układ komunikacyjny o łącznej długości ok. 2500 m uwzględnia wykonanie dróg 
gminnych o nawierzchni 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 estetyki, 
- 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. 2,5 ha. 
 

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 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.). 

 
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 


