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Namysłów, dnia 21.06.2016 r. 
 
 
GK.6220.26.2016.IK                                                                            
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1, 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 2016 r., poz. 353), 

Zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 03.06.2016 r., uzupełniony pismem w dniu 14.06.2016 r., Pana 
Bogdana Golec, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) działającego w imieniu Zakładu Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 
Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska  
w Gminie Namysłów”. 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie 
ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami w miejscowości Bukowa Śląska w Gminie 
Namysłów. 

Ścieki z miejscowości objętej przedmiotową inwestycją przesyłane będą ostatecznie do 
układu kanalizacyjnego Miasta Namysłów (poprzez przepompownię ścieków w Rychnowie). 

W miejscowości Bukowa Śląska zaplanowano mieszany system kanalizacji sanitarnej  
w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym. Dla zabudowy projektuje się budowę kanalizacji 
grawitacyjnej zakończonej dwoma pompowniami, współpracującymi z tłocznym rurociągiem 
tranzytowym, którym ścieki transportowane będą do kanalizacji ciśnieniowej we wsi Rychnów. 
Kolektor tłoczny Bukowa Śląska – Rychnów przebiegać będzie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej 
nie stanowiącej terenu zamkniętego. 

Planowaną inwestycją objęto większość działek w miejscowości Bukowa Śląska 
umożliwiając mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. 

Sieć kanalizacyjną projektuje się w drogach oraz na działkach prywatnych. Wokół 
przepompowni ścieków zostanie wydzielony i ogrodzony teren o powierzchni ok. 50 m2.  
W przypadku lokalizacji przepompowni w pasie drogowym zabudowa przepompowni będzie 
analogiczna do studni kanalizacyjnej wyposażonej technologicznie w agregaty pompowe. 

Grunty przeznaczone pod inwestycję zagospodarowane są pod drogi publiczne. Budowa 
kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew, jedynie niewielkich krzewów. Przedsięwzięcie 
nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 

Szacunkowa długość sieci wynosi około 10.700 m, w tym: 

 sieć grawitacyjna Ø200 – 2.600 m, 

 sieć grawitacyjna Ø160 – 3.500 m, 

 rurociągi tłoczne Ø90 – 800 m, 

 kolektor tranzytowy tłoczny Bukowa Śląska – Rychnów Ø90 – 3800.0 mb, 

 ilość gospodarstw do których należy doprowadzić przyłącza: ok. 70 szt., 
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 pompownie zbiorcze ścieków – 2 szt., 

 pompownie przydomowe – 2 szt. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 37, 38, 39, 40, 41, 
42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 47/5, 47/6, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 93/2, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242,  243/1, 243/2, 244, 245, 246, 
247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2,  257, 258/1, 258/2,  
259/1, 260/1, 261/1,  263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obręb 0007 Bukowa 
Śląska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 
185/12, 185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 
201/4, 201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 
208, 295/1, 295/2, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 
296/20, 296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 
301/6, 306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska, 216, 
222, 224 k. m. 1 obręb 0051 Rychnów. 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r.  
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, 
Igłowice, 

 Uchwała nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. 
Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów. 

 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). 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających. 

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 2016 r., poz.353) 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. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16  
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
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Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
pok. Nr 16. 

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

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


