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 Namysłów, dnia 10.08.2016 r.  
GK.6220.28.2016.SZ 
 
  
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z 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 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 

 

iż w dniu 10.08.2016 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.28.2016.SZ  

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Woskowice Małe”. 

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie 

ciśnieniowo – grawitacyjnym w miejscowości Woskowice Małe w gminie Namysłów.  

Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną  

do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków PS1 zlokalizowanej na dz. nr 28/2 obręb 

Woskowice Małe. Z przepompowni ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w m. Rychnów. Ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach 

PKP na pograniczu m. Bukowa Śląska i m. Igłowice zostaną grawitacyjnie odprowadzone do 

zbiorczej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 312/2 obręb Bukowa Śląska. Z 

przepompowni  ścieki zostaną włączone do projektowanego rurociągu ciśnieniowego 

biegnącego z Woskowic Małych do Rychnowa. Zakres prac inwestycji  kończy się na studni 

czyszczakowej łączącej rurociąg tłoczny w Woskowicach Małych i Bukowy Śląskiej (dz. nr 

312/4 obręb Bukowa Śląska). 

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 183/2, 321/3, 331, 332, 336, 333, 334, 335/1 k.m. 1 obręb 0063 Woskowice 

Małe, 

 8, 25/1, 25/2, 26/8, 26/16, 26/17, 26/18, 26/20, 26/22, 26/38, 26/40, 26/45, 

26/47, 26/48, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 35, 52/2 k.m. 2 obręb 0063 Woskowice Małe, 

 113, 133 k.m. 1 obręb 0019 Igłowice, 

 312/1, 312/2, 312/3, 312/4 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska. 

Szacunkowa długość sieci kanalizacji wyniesie: 

 długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 4,788 km; 

 długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 3,921 km. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się także budowę sieciowych 

przepompowni ścieków (szt. 2). 
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Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania.  
 
 
 

Z. up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 
 
 

 

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 


