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Burmistrz Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
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Odpowiadając na wniosek PS.061.1.2022.AP z 25.11.2022 r., w sprawie odstąpienia 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art. 48 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”, 
informuję, co następuje.

„Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” jest dokumentem nakreślającym 
kierunki działań, zmierzających do usunięcia głównych problemów oraz utrzymania lub 
poprawy obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej.

Dokument nakreśla 3 główne cele strategiczne z podporządkowanymi im kierunkami 
rozwoju. W ramach poszczególnych kierunków rozwoju zaproponowano przykładowe 
zadania do wdrożenia. Dokument nie zawiera szczegółowych opisów zadań, nie określa 
konkretnej lokalizacji i dokładnego zakresu i skali prac.

Wśród zadań wskazanych do realizacji jest modernizacja Stadionu Miejskiego w 
Namysłowie. Dla tego zadania wykluczono możliwość przekroczenia, wskazanych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), progów 
kwalifikujących zadanie jako przedsięwzięcie, ze względu na rozmiar obiektu i fakt, że nie 
będzie realizowane na terenie objętym ochroną przyrody. 

W przypadku zadań polegających na budowie i rozbudowie sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz budowie, rozbudowie i remontach dróg gminnych oraz infrastruktury 
towarzyszącej dopiero na etapie projektowania, gdzie określone zostaną zarówno 
szczegółowa lokalizacja, jak i zakres i rozmiar prac, możliwe będzie dokonanie klasyfikacji 
wg kryteriów ww. Rozporządzenia.

 Według danych będących w posiadaniu RDOŚ w Opolu, na terenie gminy Namysłów  
zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszar Natura 2000 Lasy Barucickie kod PLH 160009
 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie
 Planowane powiększenie Stobrawkiego Parku Krajobrazowego
 Projektowany Rezerwat Przyrody Żaba
 Pomniki Przyrodnicze
 Użytki Ekologiczne (Młyńskie Stawy, Bagno Młynki)
 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Wyspa na rzece Widaw)
 Stanowiska i Siedliska Chronionych gatunków zwierząt i roślin

 
Jako rozwiązania minimalizujące ewentualne negatywne oddziaływania wskazano, 

m.in. prowadzenie prac w terminach ustalonych w taki sposób, aby nie pokrywały się z 



sezonem lęgowym ptaków, których występowanie na terenach objętych inwestycją wykaże 
przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza. To samo dotyczy okresu lęgowego oraz 
okresu hibernacji nietoperzy, w przypadku stwierdzenia ich występowania w obiektach 
objętych modernizacją. Udostępnianie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele 
turystyczne zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie zagrażał tym zasobom.

Z uwagi na powyższe, uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu dokumentu. 

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi Marta Ogonowska, tel. 774526236


		2022-12-02T13:36:20+0000
	Alicja Majewska




