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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 

– nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych 

Smarchowicach, 

– nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach, 

– nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 

211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 

położonych w Smarchowicach Wielkich.  

 

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe 

Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890.  

Teren przylegający do drogi na planowanym odcinku stanowi obszar zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami handlowo – usługowymi oraz użyteczności 

publicznej, oraz tereny niezabudowane - pola uprawne. W ciągu remontowanej drogi są 

skrzyżowania: z drogami powiatowymi nr DP 7195 (km 75+827) i DP 7196 (77+046) oraz 

drogami publicznymi i wewnętrznymi. W pasie drogi zlokalizowane są linie: energetyczne 

kablowe i napowietrzne, telekomunikacyjne kablowe i sieć wodociągowa. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 

m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem 

spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego. 

Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osia drogi istniejącej 

i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi. 

Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie: 

– przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni, 

– poszerzenie jezdni, 

– przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 

– przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników, 

– przebudowę zjazdów i przepustów drogowych, 

– wycinkę drzew, 

– przebudowę elementów odwodnienia drogi. 

Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry: 

– ilość pasów ruchu – 2, 

– szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m, 

– szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,  

– szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m, 

– kategoria – KR4. 



Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach 

zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej z SMA tzw. cichej. 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wycinkę około 75 drzew, które zagrażają 

bezpieczeństwu ruchu i rosną w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni, których 

korzenie zostaną odkryte podczas regulacji rowów drogowych oraz które będą kolidować z 

projektowanym układem drogowym. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.                

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. 

zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e). 

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane                 

w obrębie działek: 

– nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych                     

w Nowych Smarchowicach, 

– nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach, 

– nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 

211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 

położonych w Smarchowicach Wielkich.  

Działki na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone w m. Nowe 

Smarchowice oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

G – droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej, L – drogi gminne, lokalne, VI klasy 

technicznej, dostępne bez ograniczeń, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków 

rolnych – uprawy polowe (grunty orne), droga dojazdowa, Mn – przeznaczenie podstawowe 

– istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza 

lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków 

zielonych, Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa                            

i gospodarcza związana z produkcją rolną, RL – tereny lasów i zadrzewień – istniejące                      

i przewidywane do zalesienia, ponadto na działkach nr: 102/1, 24/7, 298 i 300/1 planowany 

jest przebieg drogi; wszystkie przedmiotowe działki, zlokalizowane w miejscowości Nowe 

Smarchowice znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu; 

oraz w m. Smarchowice Wielkie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania 

przestrzennego symbolami: G – droga dojazdowa nr 453, IV klasy technicznej, MNu – 

przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług,                    

w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – 

usługowych oraz usługowych, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – 

uprawy polowe (grunty orne), Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa i gospodarcza związana z produkcja rolną, ZI – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno – 

wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie terenu, droga dojazdowa, 

L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, Zp – drogi 

powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca                     



i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub 

szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

RPO – teren ośrodka obsługi rolnictwa, ponadto część działki nr 351 i działki nr 172/2, 349, 

163/1, 163/2, 157/2, 183, 182, 337 i 350 znajdują się w granicy chronionego krajobrazu; na 

działkach nr 373, 352, 219/3, 224/1, 224/2 planowany jest przebieg drogi, a na działce nr 370 

planowany jest przebieg drogi dojazdowej, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, 

Nowe Smarchowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej                           

w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 

2001 r.). 

 

 

 

 

 


