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W związku z wnioskiem z dnia 26.02.2016 r., uzupełniony pismem w dniu 08.03.2016 r. 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie,  
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej tłocznej – kanał południowy Ziemiełowice – Smarchowice 
Wielkie” zlokalizowanego na działkach nr 60, 58/1, 228, 236, 417/2 k.m. 1 i działkach nr 174/1, 
174/4 k.m. 2 położonych w miejscowości Ziemiełowice, oraz na działkach nr 336, 337, 351, 365, 
366, 370 k.m. 1 położonych w miejscowości Smarchowice Wielkie. 

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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
wykonanej z rur PEHD 180 mm o projektowanej długości około 4474,5 mb oraz kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV 200 mm o projektowanej długości około 1039,00 
mb.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Wykop 
zostanie wykonany metodą wąsko przestrzenną o szerokości 0,9 m. 

Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z użyciem lekkich zagęszczarek  
i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Podczas realizacji budowy prace będą prowadzone w porze dziennej w godzinach 
od 700 do 1500.  

Wykopy zostaną zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznakowane 
zostaną stosownymi znakami ostrzegawczymi i oświetleniem dla warunków dziennych i nocnych. 

Ze względu na prowadzenie robót w ulicach oraz przy konieczności zachowania 
niezbędnego ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców oraz służb publicznych, przewiduje się 
zastosowanie czołowej metody budowy kanalizacji, tzn. wykorzystywanie urobku wydobytego  
z wykopu bieżącego do zasypki wykopu poprzedniego odcinka. 

Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki powstające w miejscowości 
Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice, Jastrzębie, Biestrzykowice, Świerczów, Zieleniec. 
Pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie dz. nr 365 obręb Smarchowice Wielkie. 

Dojazd do terenu, na którym projektuje się inwestycję planowany jest ogólnodostępnymi 
drogami publicznymi oraz działkami stanowiącymi grunty Gminy Namysłów i Powiatu 
Namysłowskiego. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 60, 58/1, 228, 236, 417/2 k.m. 1  
i działkach nr 174/1, 174/4 k.m. 2 położonych w miejscowości Ziemiełowice, oraz na działkach 
nr 336, 337, 351, 365, 366, 370 k.m. 1 położonych w miejscowości Smarchowice Wielkie. 

W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
z 2014 r., poz. 1094) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolami: 

a) działka nr 58/1, 60, 228 - ZI.3R - teren rolniczy rozumiany jako grunt rolny; 
b) działka nr 236 - ZI.1KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
 
 



c) działka nr 417/2 - ZI.1KDG - teren drogi klasy głównej; 
d) działka nr 174/1 - ZI.2KDD - teren drogi klasy dojazdowej; 
e) działka nr 174/4 - ZI.1KDZ - teren drogi klasy zbiorczej; 
f) działka nr 365 - SW.8KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
g) działka nr 366 - SW.7KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
h) działka nr 370 - SW.4KDD - teren drogi klasy dojazdowej , SW.6KDW - teren drogi 

wewnętrznej, SW.8KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
i) działka nr 336 - SW.4R - teren rolniczy rozumiany jako grunt rolny, SW.3KDD - teren drogi 

klasy dojazdowej; 
j) działka nr 337 - SW.1KDD - teren drogi klasy dojazdowej; 
k) działka nr 351 - SW.1KDG – teren drogi klasy głównej. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  
w  § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: ilona.kozlowska@namyslow.eu 
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