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 Namysłów, dnia 03.01.2017 r.  

GK.6220.38.2016.SZ 
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 

W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 
Opole z dnia 21.12.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2016 r.) zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z 
przebudową zjazdów do stref ekonomicznych”. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od 
km ok. 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów wraz z przebudową zjazdów do strefy 
ekonomicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa nowego zjazdu do strefy 
ekonomicznej oraz budowa pasów wyłączenia z drogi wojewódzkiej nr 451.  

Długość projektowanej drogi wynosić będzie ok. 1,02 km.  

Inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować: 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 

 budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 budowę pasów wyłączenia z drogi wojewódzkiej nr 451, 

 budowę i przebudowę zjazdów, 

 budowę wyspy azylu dla pieszych, 

 budowę wyspy kryjącej, 

 zarurowanie istniejących rowów drogowych, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 budowę drenu francuskiego, 

 zarurowanie rowów drogowych, 

 wycinkę drzew, 

 budowę ciągów pieszo – rowerowych, 

 budowę oświetlenia, 

 budowę oświetlenia wyspy azylu dla pieszych i rowerzystów, 

 budowę znaków aktywnych. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach: 

 nr 630, 12/32, 12/33, 12/3, 654, 649/1, 4/1 k. m. 3 obręb Namysłów, 

 nr 304 k. m. 3 obręb Smarchowice Małe. 
 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony: 

 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 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów. 
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   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). 

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 


