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 Namysłów, dnia 17.03.2017 r.  

GK.6220.9.2017.SZ 
 
 
 

w/g rozdzielnika 
 

W związku z wnioskiem Powiatu Namysłowskiego, Pl. Wolności 12 A, 46-100 Namysłów  
z dnia 13.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.02.2017 r.) uzupełniony w dniu 02.03.2017 r. 
i 13.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji 
zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie” realizowanego na działkach o nr 
ewidencyjnych 833/1, 833/3, 833/4 k. m. 2 obręb Namysłów. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji zabytkowego parku przy  
ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie. Inwestycja obejmować będzie swoim zakresem przebudowę 
nawierzchni alejek pieszo – jezdnych, parkingów i alejek dla ruchu pieszych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr 833/1, 833/3, 833/4 k. m. 2 obręb 
Namysłów. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym 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.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie 
oznaczone są symbolem C.5U - teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub 
ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o 
podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

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). 

 

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 z późn.zm.). 

 

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 


