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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i 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 2008r. 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 został zgromadzony materiał 
dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: 
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji 
 i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej”. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 
 

 nr 951, 952, 942, 941, 945/1, 945/2, 906/2, 901, 903/2, 903/4, 904/2, 904/3, 903/13  
k.m. 7, obręb ewidencyjny 0038 Namysłów; 

 nr 1067 k.m. 8 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów; 

 nr 217 k.m. 2 obręb ewidencyjny 0053 Smogorzów 

 nr 14 k.m. 1 obręb ewidencyjny 0051 Rychnów 

 nr 50/3 k.m. 1 obręb ewidencyjny 0024 Kamienna 

 nr 236 k.m. 2 obręb ewidencyjny 0030 Ligota Książęca. 
 

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się  
z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.447.2016.AW  
z dnia 07.12.2016 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Namysłowie nr NZ.4315.25.2016.AN z dnia 02.12.2016 r.  

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie  
7 dni, od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim  
w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16  
w godzinach urzędowania.  

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie/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 


