
                                                                                                                      Namysłów, dnia 15 lutego 2023 r.  

GK.6220.11.2022.MZ 

 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. – dalej ustawa kpa) w związku z art. 86d 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 ze zm. - dalej 

ustawa ooś), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 

Opole 

 
 

postanawiam 
 
 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 451 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454”. 

 
 

UZASADNIENIE 

 

Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 18 października 2022 r. (data wpływu do 

tut. Urzędu 25 października 2022 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. 

Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454”. 
 

Pismem z dnia 4 listopada 2022 r. tut. organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania ww. decyzji oraz o przekazaniu wniosku do zaopiniowania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Namysłowie oraz Dyrektora Zarząd Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 
 

Postanowieniem znak WOOŚ.4220.378.2022.PK z dnia 2 grudnia 2022r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w 

przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w trybie art. 78 ust. 4 

ustawy ooś nie wydał opinii sanitarnej w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy ooś – 

w związku z powyższym tutejszy organ uznaje wniosek o opinie, jako bez zastrzeżeń. Pismem z dnia 5 

grudnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie pismem znak WR.ZZŚ.5.346.2022.MB z dnia 5 grudnia 2022 r. wyznaczył nowy termin zajęcia 

stanowiska w przedmiotowej sprawie dla w/w przedsięwzięcia tj. do dnia 10 lutego 2023 r.  

 

 



W dniu 3 lutego 2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora o zawieszenie postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsięwzięcia ze względu na potrzebę opracowania kolejnych wariantów przebiegu planowanej do 

budowy obwodnicy, które nie były ujęte we wniosku o decyzję środowiskową. Inwestor powyższe 

argumentuje wniesionymi licznymi uwagami oraz wnioskami do przedstawionych wariantów budowy 

obwodnicy m. Namysłów, które złożyli mieszkańcy gminy Namysłów, gminy Wilków oraz inne osoby 

zainteresowanych postepowaniem, po przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2022 r. konsultacjach 

społecznych.  

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 103 ustawy kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów 

przewidzianych w kodeksie. 

 

POUCZENIE 

 

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia podmiot planujący podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za 

wycofane (art. 86d ust.2 ustawy ooś). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek 

strony, a nie z urzędu. 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu w 

terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia, które wnosi się za pośrednictwem 

Burmistrza Namysłowa. 
 
 

 
Z up. Burmistrza 
/-/ Roman Kania 

 

 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 

 

 

 
 


