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OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 

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.) zawiadamia, że w dniu 

14.11.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu 

użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie,  

ul. Grunwaldzka 37” na działce nr 148/8  na środowisko. 

Mając na uwadze opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, przystąpiono do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania 

decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie 

oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na 

środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.    

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

(budynek B, pok. Nr 16), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o możliwości 

składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia 

zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) 

informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

 w formie pisemnej;  

 ustnie do protokołu;  

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).  

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

   Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński 


