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OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy  
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2018r., poz. 2081)  Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:  

„Rozbudowa beztlenowo – tlenowej oczyszczalni ścieków dla „BROWARU 
NAMYSŁÓW” Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego w Namysłowie przy ul. Bolesława 

Chrobrego 26”. 

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co 
do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się                          
z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.01.2019 r., znak: 
WOOŚ.4220.303.2018.MD opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                
w Namysłowie nr NZ.4315.32.2018.AN z dnia 07.01.2019 r., oraz opinią Dyrektora Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 
WR.RZŚ.435.6.2019.DK z dnia 14.02.2019 r. 

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16)                     
w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: ochrona.srodowiska@namyslow.eu. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 
       Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej 

sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy               
ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 
do 15.30.  

Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


