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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 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 2016 r., poz. 353),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 22.03.2016 r. (23.03.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia, ul. Piłsudskiego 11, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza
w Namysłowie” zlokalizowanego na działkach nr 1107/3, 1107/4, 1110/6 k.m. 10 położonych
w Namysłowie.
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku Szkoły Muzycznej o aulę, wraz
z pomieszczeniami towarzyszącymi.
Przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowaniu piętrowej i podpiwniczonej części
mieszczącej salę koncertową o wysokości 7 m, szerokości 10,35 m i podium o głębokości 5 m
z balkonem.
Pomieszczenia na piętrze wykorzystywane będą jako pomieszczenia wypoczynkowe i klasy
szkolne. W piwnicy mieścić się będzie wentylatornia i magazyn sprzętu. Ponadto planuje się
termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian i dachu.
Wjazd na posesję pozostanie w dotychczasowym układzie tj od ulicy Piłsudskiego.
Powierzchnia działek objętych rozbudową wynosi 1435 m2, powierzchnia istniejącej zabudowy
wynosi 340 m2,natomiast powierzchnia planowanej rozbudowy 336 m2. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zachowano wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
w wysokości 40 % powierzchni działki.
Dotychczas przedmiotowa nieruchomość zabudowana była budynkiem Szkoły Muzycznej.
Po planowanej rozbudowie funkcja budynku nie ulegnie zmianie, poprawią się jedynie możliwości
edukacyjne młodzieży poprzez stworzenie przyjaznych warunków do ćwiczeń i występów.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 1107/3, 1107/4, 1110/6 k.m. 10,
obręb ewidencyjny 0038 Namysłów.
W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, 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.) działki na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są na
rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem B.6U – teren zabudowy usługowe,
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.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Namysłowie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
W związku z faktem iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie art. 74 ust. 3
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 2016 r., poz. 353) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach
postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób
publicznego ogłaszania.
Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pok. Nr 16.
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