
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z planowanymi przedsięwzięciami 
pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 36/31 k. m. 2, obręb 
Minkowskie, oraz 15/12 k. m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, 

województwo opolskie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, z późn. zm.) oraz § 41 ust. 4 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego Uchwałą Nr X/89/03 
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., Nr 2, poz. 29, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Namysłowie przyjmuje stanowisko w sprawie planowanych przedsięwzięć pn. 
„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 36/31 k. m. 2, obręb Minkowskie, 
oraz 15/12 k. m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, 
stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2018 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Namysłowie

Rada Miejska w Namysłowie z wielką troską i uwagą wsłuchuje się w głos mieszkańców Gminy 
Namysłów, a zwłaszcza: Minkowskiego, Przeczowa i Niwek, którzy z wielkim niepokojem oczekują 
rozstrzygnięć, dotyczących planowanych przedsięwzięć pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu 
trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach 
ewidencyjnych 36/31 k. m. 2, obręb Minkowskie, oraz 15/12 k. m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, 
powiat namysłowski, województwo opolskie.

Rada Miejska w Namysłowie popiera mieszkańców miejscowości: Minkowskie, Przeczów i Niwki 
w sprzeciwie wobec planowanych inwestycji. Dostrzegamy szereg niebezpieczeństw, związanych 
z możliwością realizacji obu przedsięwzięć, polegających między innymi na zaburzeniu równowagi 
przyrodniczej terenu, obniżeniu komfortu życia i pogorszeniu stanu zdrowia mieszkańców poprzez 
uciążliwy fetor i hałas, zwiększonej migracji z obszarów objętych inwestycją, spadku cen nieruchomości 
i ziemi rolnej oraz zahamowaniu rozwoju agroturystyki.

Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze interes społeczny, Rada Miejska w Namysłowie 
wspiera Burmistrza Namysłowa w podjętych krokach, mających na celu wyeliminowanie wszystkich 
możliwych zagrożeń, jakie mogą powstać dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi 
w związku z ewentualnym uruchomieniem planowanych inwestycji.
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Uzasadnienie

W związku z obawami mieszkańców miejscowości Minkowskie, Przeczów i Niwki, dotyczącymi
planowanych przedsięwzięć pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami
paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 36/31
k.m. 2, obręb Minkowskie, oraz 15/12 k. m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie, Rada Miejska w Namysłowie, mając na uwadze interes społeczny obywateli
Gminy Namysłów, postanowiła zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Projektodawcy:

1. Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Namysłowie,

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie.

SZ/RK
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