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 Namysłów, dnia 16.03.2017 r.  

GK.6220.14.2017.SZ 
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 
 

W związku z wnioskiem Gminy Namysłów z dnia 28.02.2017 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 03.03.2017 r.),  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji 
nr GK.6220.34.2016.SZ z dnia 4 stycznia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej 
Strefy Rekreacji i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej” w zakresie dotyczącym 
lokalizacji planowanego do realizacji przedsięwzięcia. 

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, 
947, 906/1   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. 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania: 
 
1. Remont konserwatorski fontanny w Rynku w Namysłowie. 
2. Renowacja zabytkowych murów miejskich w Namysłowie. 
3. Remont konserwatorski Ratusza z przebudową – przebudowa strefy wyjściowej. 
4. Remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Namysłowie. 
5. Konserwacja i wymiana witraży w kościele w Smogorzowie. 
6. Remont konserwatorski ołtarza oraz ambony w kościele w Rychnowie, renowacja cokołu. 
7. Prace konserwatorskie tabernakulum (bez mensy ołtarzowej) z kościoła pw. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Kamiennej. 
8. Wykonanie remontu kościoła parafialnego w Ligocie Książęcej. 
 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony: 

 Uchwałą nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, 

 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 XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1094) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Kamienna, 

 Uchwałą nr XXIII/351/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 119 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice, Smogorzów, 
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 Uchwałą nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 39, poz. 255 z 17 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec.     

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). 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia planowana jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

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 


