
Załącznik do decyzji nr GK.6220.15.2012  

z dnia 18.05.2012 r. 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 

 nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 

1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie, 

 nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych  

w Namysłowie, 

 nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 

501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 

634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie, 

 nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie, 

 nr 390,343, 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 

46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.    

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 39 na długości około 

2722 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się również: 

– przebudowę drogi krajowej nr 42 (kierunek Kluczbork) na długości około 82 m, 

– przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 (kierunek Oleśnica) na długości około 63 m, 

– przebudowę drogi gminnej – ulicy Bohaterów Warszawy (kierunek centrum miasta) 

na długości około 53 m, 

– przebudowę drogi powiatowej 1116 O (kierunek Łączany) na długości około 50 m, 

– wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody odpadowe i roztopowe  

z projektowanych nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych na długości 

około 1300 m. Kanalizacja zostanie zlokalizowana po północnej stronie drogi. 

 

W zakresie przebudowy drogi krajowej nr 39 przewiduje się: 

– poszerzenie istniejącej jezdni do 7 m (wraz z opaskami bezpieczeństwa 2x 0,50 m); 

– wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni; 

– fragmentaryczną wymianę całej konstrukcji jezdni; 

– budowę ciągu pieszo – rowerowego; 

– remont nawierzchni istniejących chodników; 

– przebudowę skrzyżowań; 

– budowę wysp uspokajających ruch; 

– budowę ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 42; 

– budowę pasów lewoskrętów; 

– budową zatok autobusowych; 

– budowę nowych i remont istniejących zjazdów; 

– budowę kanalizacji deszczowej; 

– budowę oświetlenia ulicznego; 

– przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci telefonicznych i energetycznych; 

– wycinkę kolidujących z inwestycja drzew; 

– odmulanie istniejących rowów drogowych; 

– przebudowę przepustów. 

Parametry techniczne drogi w stanie istniejącym: 

a) Przekrój uliczny na odcinku od km 81+546,00÷82+250,00: 

– jezdnia szerokości 7,00 m; 



– obustronne chodniki szerokości 1,50÷3,00 m oddzielone od krawędzi jezdni 

pasem zieleni szerokości 1,70÷2,50m; 

b) Przekrój półuliczny na odcinku od km 82+250,00÷82+970,00; 

– jezdnia szerokości 6,50 m; 

– lewostronny chodnik szerokości 1,50 m oddzielony od krawędzi jezdni pasem 

zieleni szerokości 1,70÷3,00 m; 

– prawostronne pobocze gruntowe szerokości 1,40÷2,00m; 

– prawostronny rów drogowy. 

c) Przekrój drogowy od km 82+970,00÷84+169,00; 

– jezdnia szerokości 5,30÷6,00m; 

– obustronne pobocze gruntowe szerokości 1,00÷2,00m; 

– obustronne rowy drogowe. 

 

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni około 5 ha. DK 39 na odcinku 

objętym przedsięwzięciem krzyżuje się m.in. z następującymi drogami: 

 w km 81+591 z DW 451, 

 w km 81+685 z ul. Piłsudskiego, 

 w km 81+995 z ul.  Łączańską, 

 w km 82+399 z ul. Fabryczną, 

 w km 82 +536 z ul. Konwaliową, 

 w km 82+720 z ul. Wrzosową, 

 w km 82+780 z ul. Cichą, 

 w km 82+881 z ul. Kalinową, 

 w km 84+015 z DP 1116 O (kierunek Łączany), 

 w km 84+169 z DK 42 

oraz innymi licznymi zjazdami publicznymi i indywidualnymi. 

 

W pasie drogowym, na analizowanym odcinku przedmiotowej drogi, zlokalizowane są 

obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą m. in.: 

 

 kable telekomunikacyjne, 

 kable elektroenergetyczne, 

 gazociąg, 

 wodociąg, 

 kanalizacja sanitarna, 

 napowietrzna linia telekomunikacyjne i elektroenergetyczna. 

W kilometrze 83+609,00 znajduje się wiadukt kolejowy (nieczynny). 

 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano warianty realizacji 

przedsięwzięcia: 

 wariant I – proponowany przez Inwestora, polegający na realizacji inwestycji  

w wyżej opisanym zakresie. 

 wariant II – (alternatywny) zakładający zamiast ronda budowę skrzyżowania typu 

zwykłego. 

Planowana inwestycja została zaliczona do do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 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.  

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

oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: Mn/u – 

przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa niska z dopuszczeniem usług, w 

ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych 

oraz usługowych, PBS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, 

składów i magazynów (w tym handel hurtowy), G – droga krajowa, IV klasy technicznej, KK 

– tereny komunikacji kolejowej, Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – 

tereny trwałych użytków zielonych, U – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, Zp – drogi powiatowe, 

lokalne, V klasy technicznej, 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), Mr 

– przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z 

produkcją rolną, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe 

(grunty orne), ZP – tereny urządzonej zieleni parkowej, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany zatwierdzonym 

uchwałą nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 9Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 39 poz.254 z 17 maja 2001 r.),  

oraz w Namysłowie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego jako: 

teren zieleni urządzonej, teren drogi klasy głównej, teren drogi klasy dojazdowej, teren drogi 

klasy lokalnej, teren ciągu pieszo – jezdnego, teren drogi klasy zbiorczej, teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej 

jako budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół 

takich budynków, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i garażami wydzielonymi w 

budynkach mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, 

budynek mieszkalno – usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za 

funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, 

usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym 

charakterze, wraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy usługowej, 

rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się 

usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno – biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i 

oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i 

urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 rady miejskiej 

w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 

r.). 

 

 


