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Namysłów, 18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79
ust. 1 i 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 2017 r., poz. 1405), informuję o:
1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami
paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na terenie
działki o nr ew. 15/12 obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie.
2. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla w/w przedsięwzięcia;
3. Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z raportem
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B,
pokój nr 16 w godzinach urzędowania;
4. Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku B, Urzędu
Miejskiego w Namysłowie przy ul. Dubois 3, pok. nr 16 /Wydział Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji/ w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa.
W dniu 18.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego
do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
realizowanego na terenie działki 15/12 obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Namysłowa. Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Opolu oraz organem właściwym do wydania opinii tj. Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Marszałkiem Województwa
Opolskiego.
Zgodnie z art. 34 i art. 35 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 2017 r., poz. 1405), informuję, że uwagi
i wnioski mogą być wnoszone:
 w formie pisemnej,
 ustnie do protokołu,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym,
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z faktem iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 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 2017 r., poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Sprawę prowadzi:
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail dominika.maryniak@namyslow.eu
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