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 Namysłów, dnia 28.05.2019 r.  

 
GK.6220.3.2019 
 
 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 oraz art. 126 w związku z art. 77 §1 i §2  ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w 
związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – 
Namysłów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – rozbudowa 
drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów”. 

 

postanawiam 

zmienić postanowienie Burmistrza Namysłowa GK.6220.3.2019.DM z dnia 05.02.2019 r. dla 
przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim 
na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów w ramach PBDK – Program 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku 
Smarchowice Wielkie - Namysłów”,  w następujący sposób: 

 

W punkcie I  na stronie 4 przedmiotowego postanowienia zapis: 

„Z uwagi na korektę przebiegu trasy drogi w obrębie skrzyżowania DK 39 z DW 454 wraz 
z rozbudową na skrzyżowanie typu rondo, istnieje konieczność budowy ekranu akustycznego, 
w kilometrze od 0+990 do 1+040, o długości ok. 50 m i wysokości 3,5 m przy zabudowie na 
ul. Jana Pawła II 12 w Namysłowie.” 
 

zastępuje się zapisem: 

„Z uwagi na korektę przebiegu trasy drogi w obrębie skrzyżowania DK 39 z DW 454 wraz 
z rozbudową na skrzyżowanie typu rondo, inwestor przewidział budowę ekranu akustycznego, 
w kilometrze od 0+990 do 1+040, o długości ok. 50 m i wysokości 3,5 m przy zabudowie na 
ul. Jana Pawła II 12 w Namysłowie. W związku z przeprowadzonymi przez inwestora 
konsultacjami społecznymi w dniu 05.03.2019 r. oraz złożonym wnioskiem Państwa (dane usunięte) 
z dnia 12.02.2019 r., zamieszkałych przy ul. (dane usunięte) zrezygnowano z budowy ekranu 
akustycznego w kilometrze od 0+990 do 1+040 a pozostałe rozwiązania projektowe 
zaakceptowano. Brak ekranu nie wpłynie na zmianę zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia oraz nie wpłynie na zwiększenie zajętości terenu.” 
 

Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian. 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy 
OOŚ, na wniosek z dnia 03.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2018 r.) uzupełniony w 
dniu 06.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.11.2018 r.) oraz aneksowany w dniu 
27.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.11.2018 r.)  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole zostało wszczęte 
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postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim 
na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów w ramach PBDK – Program 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku 
Smarchowice Wielkie - Namysłów”. 

Postanowieniem z dnia 05.02.2018 r. znak GK.6220.3.2018.DM Burmistrz Namysłowa 
określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku 
Smarchowice Wielkie – Namysłów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych – rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - 
Namysłów”. Wśród wytycznych organ zgodnie z zamierzeniem inwestora, ujął wykonanie ekranu 
akustycznego w kilometrze od 0+990 do 1+040 o długości około 50 m i wysokości 3,5 m przy 
zabudowie na ul. Jana Pawła II 12.  

W dniu  12.02.2019 r., wpłyną protest Państwa (dane usunięte), którzy nie wyrazili zgody w 
sprawie lokalizacji nowego zjazdu na ich posesję tj. działkę nr 597/7 oraz 597/6. Organ 
prowadzący postepowanie pismem GK.6220.3.2019.DM z dnia 22.02.2019 r., przesłał złożony 
protest do wnioskodawcy w celu zajęcia stanowiska w poruszanej kwestii przez Państwa (dane 
usunięte). 

Pismem O.OP.I-2.5301.DK39.SW-N.11.2019.et z dnia 22.02.2019 r. ( data wpływu do tut. 
Urzędu 26.02.2019 r.) wnioskodawca poinformował o zaplanowanych na dzień 05.03.2019 r. 
konsultacjach społecznych dla mieszkańców Namysłowa i Smarchowic Wielkich mających na celu 
omówienie rozwiązań projektowych. 

W dniu 25.03.2019 r. wnioskodawca po przeprowadzonych konsultacjach społecznych 
przedłożył aneks nr 2 do Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem do wniosku 
Państwa (dane usunięte). W dniu 26.03.2019 r. wnioskodawca udzielił odpowiedzi na pismo nr 
GK.6220.3.2018.DM z dnia 18.02.2019 r. w sprawie protestu Państwa (dane usunięte). 
Wnioskodawca przedstawił aspekty prawne wpływające na lokalizację zjazdu publicznego  do 
nieruchomości Państwa (dane usunięte) oraz przychylił się do wniosku w sprawie braku lokalizacji 
ekranu akustycznego w obrębie posesji położonej przy ul. Jana Pawła II 12 (dz. 597/7) w 
Namysłowie. 

Złożony aneks nr 2 wraz z poprawionymi załącznikami organ prowadzący postepowanie 
pismem nr GK.6220.3.2019.DM z dnia 27.03.2019 r. wysłał do organów opiniujących z wnioskiem  
o ponowne wydanie opinii.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ.4315.3.2019.AN  
z dnia 05.04.2019  r., podtrzymał treść opinii sanitarnej wydanej w dniu 05.12.2018 r. o znaku 
NZ.4315.30.2018.AN. 

Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr WR.RZŚ.435.488.2018.KC z dnia  11.04.2019 
r. (data wpływu do tut. urzędu 16.042019 r.), również podtrzymał treść swojej opinii z dnia 
11.01.2019 r., o znaku WR.RZŚ.435.488.2018.NR. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.84.2019.AW 
z dnia 12.04.2019 r. ( data wpływu do tut. urzędu 09.05.2019r.)po przeanalizowaniu aneksu nr 2 
odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 
ustalenia zakresu raportu.  

Biorąc pod uwagę art.. 77 § 1 i § 2 kpa, które obligują organ do zebrania i rozpatrzenia 
całego materiału dowodowego oraz możliwości zmiany, uzupełnienia, lub uchylenia swojego 
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postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu, po rozpatrzeniu materiału dowodowego  
zmienia się treść postanowienia GK.6220.3.2019.DM z dnia 05.02.2019 r. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 
 


