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        wg rozdzielnika 
 
W związku z wnioskiem z dnia 3.12.2021r, złożonym przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Igłowice – Bukowa Śląska”. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 
z  wyłączeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, 
c) przyłączy do budynków - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.  1839). 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o nr: 

Bukowa Śląska 0007 km1 
312/4, 371, 327, 372, 324, 151/2, 323, 151/1, 322, 321, 150/2, 313 

Igłowice 0019 km1  
133 

i polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej dla wsi Igłowice – Bukowa Śląska, gmina 
Namysłów.  

Przedmiotowa inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Woskowice 
Małe (poprzez przepompownię ścisków lokalizowaną w Woskowicach Małych) i części miejscowości 
Igłowice (za pośrednictwem indywidualnych przepompowni  przydomowych) o średnicy Ø125 mm 
PEHD do istniejącego układu kanalizacyjnego we wsi Smarchowice Wielkie, a  następnie do istniejącej 
gminnej oczyszczalni w Namysłowie. 

Planowane przedsięwzięcie jest  inwestycją liniową podziemną, lokalizowaną na głębokości 1,5 m pod 
powierzchnia terenu. Elementy naziemne stanowić będą włazy do studni czyszczakowych 
i  odpowietrzających. Przewidywana długość sieci kanalizacji to ok. 1360 m.  
 

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 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

 
Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
 tel. 77/419 03 49 e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 
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