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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 29.05.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.06.2014 r.) uzupełniony  

w dniu 11.06.2014 r. Browaru Namysłów Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 26, 46-100 Namysłów,   

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji 

studni nr 5z na ujęcie wody podziemnej w Namysłowie dla Browaru Namysłów”,  

dz. nr 891/20 k. m. 9 obręb Namysłów.  

Przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącej 

studnię wierconą nr 5z położoną w miejscowości Namysłów o wydajności Q = 48,6 m
3
/h przy 

depresji S = 4,9 m. Głębokość otworu studziennego 46,0 m. Woda z ujęcia będzie 

wykorzystywana dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu zakładowego Browaru 

Namysłów.  

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 891/20 k. m. 9 położonej w miejscowości 

Namysłów. 

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. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213 poz. 1397 z pózn. zm).  

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się  

po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie  

oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.. 

W związku z powyższym, 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów 

współdziałających. 



Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) i art. 49 K.p.a. – 

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. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego         

w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej                           

i Inwestycji/. 

Sprawę prowadzi: 
Sylwia Zając 

tel. 77 4190 345 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Andrzej Galla 

http://www.bip.namyslow.eu/

