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 Namysłów, dnia 18.07.2017 r.  

GK.6220.32.2017.SZ 
 
 
 

w/g rozdzielnika  
 
 

W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 
Opole z dnia 10.07.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.07.2017 r.), zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GK.6220.22.2016.SZ z dnia 21 
czerwca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie w km 43+420 – 45+800” w zakresie 
dotyczącym lokalizacji planowanego do realizacji przedsięwzięcia. 

Zmiany dotyczą uwzględnienia dodatkowych działek, znajdujących się w obszarze, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie o nr ew.: 26/3, 6/53, 6/32, 6/35, 3/14, 6/66, 3/52 k. m. 2 
obręb Jastrzębie.  
 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 

 nr 45/43, 117, 6/12, 6/14, 6/16, 3/3, 7/1, 120/3 k. m. 2 obręb Jastrzębie; 

 nr 20/1, 24/3, 52, 42/2, 42/1, 54, 49/2, 49/1, k. m. 1 obręb Jastrzębie; 

 nr 167/2, 70, 150, 153, 73/2, 157/2 k. m. 1 obręb Nowy Folwark. 

 nr 26/3, 6/53, 6/32, 6/35, 3/14, 6/66, 3/52 k. m. 2 obręb Jastrzębie (dodatkowe 
działki). 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 obejmuje odcinek Biestrzykowice – Jastrzębie w km 
43+350 – 45-800 o długości 2,45 km. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim,  
w powiecie namysłowskim, na terenie gmin Namysłów i Świerczów. 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę DW 454 z zachowaniem następujących 
parametrów: 

 nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2 x 3,5 m dostosowana do ruchu pojazdów P max 
= 115 kN/oś (KR5), 

 pobocza poza terenem zabudowanym utwardzone kruszywem o szerokości 1,25 m, 

 jezdnia na terenie zabudowanym ograniczona krawężnikiem betonowym 30/20 cm na 
ławie betonowej, 

 chodniki o szerokości 2 m z kostki betonowej prasowanej, a na ciągach pieszo – 
rowerowych o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej, 

 zjazdy z kostki betonowej prasowanej, 

 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie betonowej łamanej 
15/18 cm.  

 
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego: 

 wsi Nowy Folwark zatwierdzony Uchwałą Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 2730 z 14 grudnia 2016 r., 

 wsi Jastrzębie zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/414/01 Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.), 

 wsi Biestrzykowice zatwierdzony  Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Gminy  
w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r.  

 

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). 
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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 


