
Namysłów, dnia 09.12.2015 r. 

GK.6220.1.2015                                              

                                   

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), 

zawiadamiam 

że w dniu 09.12.2015 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.1.2015 o odstąpieniu  
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 
„Tranzyt ścieków sanitarnych z terenu gminy Domaszowice do miasta Namysłów”. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu gm. Domaszowice 
do miasta Namysłowa. Zaprojektowano kanalizację sanitarną w układzie ciśnieniowym z jedną 
pompownią sieciową.  

Tłocznia ścieków R1 zamontowana będzie w podziemnej komorze z PE o średnicy Ø 2600 mm 
i głębokości 4,3 m wraz z zasilaniem energetycznym. W pompowni zamontowane będą dwie pompy 
zatapialne pracujące przemiennie, każda o mocy 18.5 kW. Tłocznia zlokalizowana będzie 
w północnej części miejscowości Rychnów przy drodze gminnej na działce nr 9/1. Projektowany 
rurociąg tłoczny ścieków PE Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem będzie wynosił 3 670 m i usytuowany 
zostanie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych oraz prywatnych działek. Na trasie 
projektowanego rurociągu wystąpią przejścia pod drogą krajową, wiaduktem PKP i rzeką Widawą. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 9/1, 13/2, 223, 224, 225 k. m. 1 i działki nr 16 
k.m. 2 położonych w miejscowości Rychnów, działek nr 411, 529, 647, 739, 750, 751 k.m. 12 
położonych w miejscowości Namysłów oraz działek nr 342, 345, 350, 358, 381, 388, 584 k.m. 1 
położonych w miejscowości Kamienna. 

Informuje również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji5, budynek B, pok. Nr 16 
w godzinach urzędowania. 

 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi , tel. 77 419 03 45 
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