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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Namysłów, działka  
nr 913, przy ul. Staszica. Od strony południowej i wschodniej budynek znajduje się w granicy 
z działką 912, natomiast od strony zachodniej budynek stoi w granicy z działką 933. 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 889,10 m2.  

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:                                                                        
- prac ogólnobudowlanych,                                                                                                           
- robót instalacyjno – sanitarnych,                                                                                                   
- zmiany konstrukcji i pokrycia dachu,                                                                                         
- robót hydraulicznych,                                                                                                                 
- robót elektrycznych,                                                                                                                   
- instalacji windy zewnętrznej,                                                                                                     
- remontu placu,                                                                                                                             
- remontu pomieszczeń niepedagogicznych (kotłownia, piwnice). 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do kategorii przedsięwzięć,  
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573 z późn. zm.) bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających  
w kwalifikacji oraz kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady  
nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, 
gdzie przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko moŜe być wymagany  zgodnie z pkt 10 b załącznika II jako: 
Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów 
handlowych i parkingów. 

Realizowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca  
2001 r.). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 913 połoŜonej  
w Namysłowie oznaczonej symbolami: UO - przeznaczenie podstawowe – tereny  usług 
oświaty, UK- przeznaczenie podstawowe- tereny usług kultury i obiektów sakralnych,  
ZP – tereny urządzonej zieleni parkowej, MU – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej, część działki oznaczona jest w planie 
zagospodarowania przestrzennego jako cieki i zbiorniki wodne.  

 
 


