
GK.6220.35.2012                                                                               Namysłów, 04.02.2013 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 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  2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 04.02.2013 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.35.2012                                                                                 

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na 

terenie Namysłowa, ulice: Lipowa wraz z sięgaczem, Podleśna, Wierzbowa, Świerkowa, 

dębowa, Klonowa, Sosnowa, Kasztanowa, Modrzewiowa, ulica bez nazwy.” 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg o przekroju ulicznym, z wydzieleniem 

jezdni, chodników oraz zjazdów wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchni 

pasa drogowego oraz oświetlenia. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości zgodnie z zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, mianowicie 3,5 m w przypadku ulic 

jednokierunkowych oraz 5,0 m w przypadku ulic dwukierunkowych. Chodniki wraz ze 

zjazdami na posesje projektuje się o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze 

zróżnicowaniem koloru kostki pomiędzy zjazdami a chodnikiem. Projektowana szerokość 

chodników wynosi 1,5 m. Do celów odwodnienia dróg projektuje się kanalizację deszczową z 

rur PVC, dla celów oświetlenia drogowego planuje się wykorzystanie energooszczędnych 

źródeł światła. 

Całkowita długość projektowanych ulic wynosi około 3600 mb. Inwestycja zlokalizowana 

jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo 

opolskie i obejmuje następujące działki: 

–  682, 219/21, 221/1, 681/1, 686, 222/3, 222/6, 683, 188/13, 189/12, 680, 685, 187/7, 

184/11, 185/17, 185/4, 181/11, 687, 184/18, 183/1, 178/3, 632/4, 633, 222/5, 222/1, 

1276/1, 188/1, 188/14, 178/10, 182, 181/1, 180/10, 180/1, 178/15, 128/55, 139/5, 138/4, 

684, 679, 178/3, 178/16, 180/11, 180/6, 180/5, 179, 146, k. m.1 położone  

w Namysłowie. 

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i 

Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45. 

 

   Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński 

 


