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 Namysłów, dnia 15.09.2016 r.  

 
GK.6220.33.2016.SZ  
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 
 

W związku z wnioskiem z dnia 12.09.2016 r. (12.09.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) 
Pani Ewy Gawin, Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 
46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont wieży pałacowej i parku w 
Ośrodku leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w celu zwiększenia dostępności do 
dziedzictwa kulturowego regionu” zlokalizowanego na działce nr 26/45 k. m. 2 położonej w 
Woskowicach Małych. 

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 2016 r., poz. 353). 

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem remont wieży pałacowej oraz parku w 
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 26/45 k. m. 2 obręb ewidencyjny 0063 
Woskowice Małe.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym 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. ) działka na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona jest na 
rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

U – przeznaczenie podstawowe – tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na 
wydzielonych działkach, 

Zp – tereny urządzonej zieleni parkowej, 
W – tereny wód otwartych, 
Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

L – drogi gminne, lokalne.  

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Inwestor wystąpił  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia ponieważ zamierza ubiegać się o środki finansowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 5.3.1 Dziedzictwo 
kulturowe i kultura.  
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzja umarzająca 
postępowanie lub decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
załącznikiem niezbędnym do złożenia dokumentów w ramach ww. dofinansowania. 
 

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 

 

 


