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Namysłów, dnia 06.07.2016 r. 
 
 
GK.6220.28.2016.SZ                                                                            
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania  

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 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 20.06.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2016 r.), Pana 
Roberta Flis, (dane usunięte), (dane usunięte) będącego wspólnikiem Spółki Jawnej ECOTEQ  
I. BORS, R.FLIS, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów 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 31.05.2016 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice 
Małe”. 

Planowana inwestycja obejmować będzie odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących 
budynków mieszkalnych w obrębie ulic Głównej, Proszowskiej, Kościelnej, Szkolnej oraz z dróg 
bocznych wyżej wymienionych ulic w miejscowości Woskowice Małe, budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ulicy Głównej w miejscowości Igłowice oraz budynków mieszkalnych przy 
terenie PKP w miejscowości Bukowa Śląska. 

Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną  
do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków PS1 zlokalizowanej na dz. nr 28/2 obręb 
Woskowice Małe. Z przepompowni ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w m. Rychnów. Ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach PKP na 
pograniczu m. Bukowa Śląska i m. Igłowice zostaną grawitacyjnie odprowadzone do zbiorczej 
przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 312/2 obręb Bukowa Śląska. Z przepompowni  ścieki 
zostaną włączone do projektowanego rurociągu ciśnieniowego biegnącego z Woskowic Małych 
do Rychnowa. Zakres prac inwestycji  kończy się na studni czyszczakowej łączącej rurociąg 
tłoczny w Woskowicach Małych i Bukowy Śląskiej (dz. nr 312/4 obręb Bukowa Śląska). 

 Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 183/2, 321/3, 331, 332, 336, 333, 334, 335/1 k.m. 1 obręb 0063 Woskowice Małe, 

 8, 25/1, 25/2, 26/8, 26/16, 26/17, 26/18, 26/20, 26/22, 26/38, 26/40, 26/45, 
26/47, 26/48, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 35, 52/2 k.m. 2 obręb 0063 Woskowice Małe, 

 113, 133 k.m. 1 obręb 0019 Igłowice, 

 312/1, 312/2, 312/3, 312/4 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska. 
 

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje się w sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych 
oraz działek przeznaczonych pod zabudowę w drogach publicznych, drogach wewnętrznych oraz 
w działkach prywatnych. 

Szacunkowa długość sieci wynosi: 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 4788 km; 

 siec kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 3,921 m; 
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 sieciowa przepompownia ścieków – 2 szt. 
 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony Uchwałą 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.  

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 informuję, iż 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) tut. Organ wystąpi do organów współdziałających o wydanie opinii  
w przedmiotowej sprawie. 

Ponieważ 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. 

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:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 
 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


