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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na 

odcinku od km -0+080 do km 1+050. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie 

miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 

25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na 

działkach nr 150 i 153. 

Planowany zakres robót dotyczy odcinka o dł. 1,130 km i będzie polegać na: 

– rozbiórce istniejących warstw bitumicznych, 

– położeniu nowych warstw bitumicznych drogi, 

– budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, 

– budowie zjazdów do posesji, 

– przebudowie chodnika, 

– wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego. 

Planowana inwestycja ma na celu:  

– poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów, 

– poprawę płynności ruchu, 

– poprawę skuteczności odprowadzenia wód z powierzchni jezdni. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a 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.) oraz do załącznika II pkt 10 e) Dyrektywy Rady  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 przedmiotowe przedsięwzięcie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko 

może być wymagany.  

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane                 

w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 

24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy 

Folwark na działkach nr 150 i 153 oznaczonych symbolami: 

– dz. nr 3/3, 24/1 - Zp – drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, 



– dz. nr 6/12, 6/14, 19/1, 20/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 50/1 – Zp – drogi powiatowe                     

i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto działki znajdują się w granicy 

zabytkowego układu ruralistycznego, 

– dz. nr 120/3 – Zp – drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto część 

działki znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego, 

– dz. nr 117 – L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, 

ponadto działka znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego, 

– dz. nr 49/1 – Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, o niskiej 

intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka 

znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego, 

– dz. nr 7/1 – Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy 

polowe (grunty orne),  

– dz. nr 153 – Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, 

– dz. nr 150 – L - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy  Folwark, 

Jastrzębie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/414/01 rady Miejskiej Namysłowie z dnia 29 

czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


