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Namysłów, dnia 09.08.2016 r. 
 
 
GK.6220.30.2016.SZ                                                                            
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania  

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, 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 

że na wniosek Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów, z 

dnia 26.07.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2016 r.) uzupełniony w dniu 

04.08.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii 

niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego”. 

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie ścieżek rowerowych przy drogach 

powiatowych. Zadanie realizowane będzie w pasach drogowych stanowiących sieć dróg 

powiatowych o łącznej długości 15,76 km.  

Planowana inwestycja w całości przebiega w granicach administracyjnych 

województwa opolskiego oraz powiatu namysłowskiego. Zlokalizowana jest w znacznej 

części na terenie gminy Namysłów (dł. drogi 13.868,00 mb) oraz na terenie gminy Wilków 

(dł. drogi 1.887,00 mb) obejmująca miejscowości: Namysłów, Ligotka, Smarchowice Małe, 

Objazda, Rychnów, Kamienna, Łączany, Dąbnik, Wilków.   

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 dz. nr 633, 838/1, 631, 259/5, 259/7, 259/9, 437/6, 632/4, 61/3, 66, 65, 64, 63/1 obręb 

Namysłów; 

 dz. nr 273/1, 273/3, 271, 275, 315 obręb Ligotka; 

 dz. nr 211 obręb Smarchowice Małe; 

 dz. nr 129 obręb Józefków; 

 dz. nr 200 obręb Objazda; 

 dz. nr 302/2, 263/2, 268/1, 293/2, 290, 171 obręb Łączany; 

 dz. nr 30/1, 32/1, 67, 346, 567 obręb Kamienna; 

 dz. nr 224 obręb Rychnów; 

 dz. nr 1527 obręb Wilków; 

 dz. nr 202/1, 182 obręb Dąbnik. 

Pas drogowy wytyczony pod projektowaną budowę ścieżek rowerowych posiada 

zmienne szerokości i kształtuje się następująco dla poszczególnych odcinków dróg: 

 DP 1101 O Namysłów – Przeczów – dł. 1.954,00  mb – szer. pasa dr. 15,50 m; 

 DP 1103 O Namysłów – granica woj. dolnośląskiego/Syców – dł. 1.275,00 mb – szer. 

pasa dr. 18,00 m; 
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 DP 1102 O Namysłów – Smogorzów – dł. 3.262,00 mb – szer. pasa dr. 16,50 m; 

 DP 1114 O Kamienna – Rychnów – dł. 985,00 mb – szer. pasa dr. 17,00 m; 

 DP 1116 O Kamienna – Łączany – dł. 1.695,00 mb – szer. pasa dr. 15,00 m 

 DP 1117 O Namysłów – Ziemiełowice – dł. 2.079,00 mb – szer. pasa dr. 15,00 m; 

 DP 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów – dł. 3.723,00 mb – szer. pasa dr. 10,00 m; 

 DP 1124 O i DP 1125 O – Jakubowice - dł. 782,00 mb – szer. pasa dr. 9,00 m.   

 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzony: 

 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 obowiązujących na terenie Gminy Namysłów; 

 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 XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, 

Józefków, 

 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 XIX/110/2008 Rady Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Wilków; 

 Uchwałą nr III/19/02 Rady Gminy Wilków z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków. 

 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt. 60 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 

71). 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie. 

W związku z powyższym informuję, iż 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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) tut. Organ wystąpi do organów 

współdziałających o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 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.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach 

postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób 

publicznego ogłaszania. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, 
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na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia 

inwestycji. 

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. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

pok. Nr 16. 

 
 

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 


