Namysłów, 15.09.2014 r.

GK.6220.9.2014
OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
Zgodnie 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 15.09.2014 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.9.2014
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu
nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu
drogi krajowej nr 39 w km 85 + 775 w m. Kamienna”.
Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego i polegać będzie na rozbiórce
istniejącego wiaduktu, zlokalizowanego nad nieczynną linią kolejową PKP, a następnie na
budowie nowego wiaduktu, w ciągu drogi krajowej 39, w km 85+775, w miejscowości
Kamienna, gm. Namysłów. Inwestycja realizowana będzie na działkach ew. nr: 104, 363, 342,
345 obręb Kamienna oraz 62, 216, 218, 219 obręb Rychnów. Ponadto na czas realizacji
przedsięwzięcia tereny działek ew. nr: 347, 414 obręb Kamienna i 50, 51, 61/7, 216, 217, 218
obręb Rychnów, wykorzystane zostaną pod realizację tymczasowej drogi objazdowej.
Najbliżej usytuowane tereny o charakterze chronionym pod względem akustycznym znajdują
się w odległości ok. 500 m od inwestycji.
Głównym celem przedsięwzięcia, jest wymiana znajdującego się w złym stanie technicznym
obiektu mostowego. W zakres prac przedmiotowej inwestycji, przewiduje się:








wycinkę do 9 drzew w pasie drogi,
budowę tymczasowej drogi objazdowej (zasypanie torowiska, wykonanie nasypu,
ułożenie nawierzchni bitumicznej),
rozbiórkę istniejącego wiaduktu o długości 35 m i szerokości 5 m – nad nieczynna
linia kolejową,
budowę nowego wiaduktu o długości 50-55 m i szerokości jezdni 6-8 m (szerokość w
świetle 6-10 m) w ciągu drogi krajowej nr 39,
wzmocnienie jezdni i korpusu drogi krajowej na odcinku ok. 0,3 km,
remont rowów drogowych i poboczy na odcinku ok. 1 km,
rozbiórka drogi tymczasowej, uporządkowanie terenu.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.
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