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 Namysłów, dnia 27.09.2016 r.  
GK.6220.30.2016.SZ 
 
  
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z 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 z późn. zm.),  

 

zawiadamiam 

iż w dniu 27.09.2016 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.30.2016.SZ  
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. cyt. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu 
Namysłowskiego”. 

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie ścieżek rowerowych przy drogach 
powiatowych. Zadanie realizowane będzie w pasach drogowych stanowiących sieć dróg 
powiatowych o łącznej długości 15,76 km.  

Planowana inwestycja w całości przebiega w granicach administracyjnych województwa 
opolskiego oraz powiatu namysłowskiego. Zlokalizowana jest w znacznej części na terenie gminy 
Namysłów (dł. drogi 13.868,00 mb) oraz na terenie gminy Wilków (dł. drogi 1.887,00 mb) 
obejmująca miejscowości: Namysłów, Ligotka, Smarchowice Małe, Objazda, Rychnów, 
Kamienna, Łączany, Dębnik, Wilków.   

Przewidziane do budowy ścieżki rowerowe będą spełniały wymagania obowiązujących 
rozporządzeń oraz ustaw i mieściły się w szerokości istniejącego pasa drogowego dróg 
powiatowych. Drogi po zakończeniu budowy ścieżek będą posiadały następujące parametry:  

 szerokość pasa drogi: 6,0 – 18,5 m; 

 pobocze tłuczniowe o szerokości 1 m; 

 zjazdy bitumiczne; 

 zjazdy tłuczniowe; 

 nawierzchnie bitumiczną na całej powierzchni jezdni. 

Nawierzchnie drogi powiatowej i ścieżki rowerowej planuje się wykonać z mieszanki mineralno – 
asfaltowej o grubości 5 cm. 

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 dz. nr 633, 838/1, 631, 259/5, 259/7, 259/9, 437/6, 632/4, 61/3, 66, 65, 64, 63/1 obręb 
Namysłów; 

 dz. nr 273/1, 273/3, 271, 275, 315 obręb Ligotka; 

 dz. nr 211 obręb Smarchowice Małe; 

 dz. nr 129 obręb Józefków; 
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 dz. nr 200 obręb Objazda; 

 dz. nr 302/2, 263/2, 268/1, 293/2, 290, 171 obręb Łączany; 

 dz. nr 30/1, 32/1, 67, 346, 567 obręb Kamienna; 

 dz. nr 224 obręb Rychnów; 

 dz. nr 1527 obręb Wilków; 

 dz. nr 202/1, 182 obręb Dębnik. 

Pas drogowy wytyczony pod projektowaną budowę ścieżek rowerowych posiada zmienne 
szerokości i kształtuje się następująco dla poszczególnych odcinków dróg: 

 DP 1101 O Namysłów – Przeczów – dł. 1.954,00  mb – szer. pasa dr. 15,50 m; 

 DP 1103 O Namysłów – granica woj. dolnośląskiego/Syców – dł. 1.275,00 mb – szer. 
pasa dr. 18,00 m; 

 DP 1102 O Namysłów – Smogorzów – dł. 3.262,00 mb – szer. pasa dr. 16,50 m; 

 DP 1114 O Kamienna – Rychnów – dł. 985,00 mb – szer. pasa dr. 17,00 m; 

 DP 1116 O Kamienna – Łączany – dł. 1.695,00 mb – szer. pasa dr. 15,00 m 

 DP 1117 O Namysłów – Ziemiełowice – dł. 2.079,00 mb – szer. pasa dr. 15,00 m; 

 DP 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów – dł. 3.723,00 mb – szer. pasa dr. 10,00 m; 

 DP 1124 O i DP 1125 O – Jakubowice - dł. 782,00 mb – szer. pasa dr. 9,00 m.   

 
Informuję 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.  
 
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 


