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Namysłów, dnia 22.11.2016 r. 
 
 
GK.6220.35.2016.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 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

że na wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantry  
w Namysłowie, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 2, 46-100 Namysłów, z dnia 07.10.2016 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 10.10.2016 r.) uzupełniony w dniu 04.11.2016 r. zostało wszczęte 
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Renowacja kluczowych zabytków architektury sakralnej na 
obszarze północnej części Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji”. 
 
Projekt obejmuje zadania: 

1. Remont konserwatorski kościoła p. w. św. Franciszka i św. Piotra z Alkantry  
w Namysłowie; 

2. Restauracja organów w kościele p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie; 
3. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p. w. Świętych Apostołów Piotra 

 i Pawła w Namysłowie; 
4. Remont konserwatorski kościoła filialnego p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie; 
5. Instalacja gaśnicza w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Michalicach; 
6. Instalacja gaśnicza w kościele filialnym p. w.Trójcy Świętej w Baldwinowicach; 
7. Renowacja organów w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie; 
8. Konserwacja tryptyku z kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach 

Śląskich; 
9. Remont konserwatorski elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła 

filialnego p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach; 
10. Instalacja gaśnicza w kościele p. w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych; 
11. Remont konserwatorski kościoła filialnego p. w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej. 

 
 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 

 nr 918/20 oraz nr 912 k. m.7 obręb Namysłów; 

 nr 427 k. m.12 obręb Namysłów; 

 nr 126/1 k. m.1 obręb Michalice; 

 nr 4 k. m.1 obręb Baldwinowice; 

 nr 163/2 k. m.1 obręb Przeczów; 

 nr 253/1 k. m. 1 obręb Smarchowice Śląskie; 

 nr 99 k. m.1 obręb Krasowice; 

 nr 298 k. m.1 obręb Bukowa Śląska; 

 nr 180 k. m.1 obręb Woskowice Małe. 
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Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony: 

 Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie  z dnia 10 grudnia 2009 r. 
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, 

 Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, Józefków, 

 Uchwałą nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 256 z 17 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie, Barzyna, 

 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; 

 Uchwałą nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 264 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice.     

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). 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 


