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wg rozdzielnika

W związku z wnioskiem z dnia 6 maja 2016 r., Pana Marcina Solis, działającego w imieniu
inwestora tj. Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. cyt. Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska –
Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 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).
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dróg na terenie osiedla mieszkaniowego
pomiędzy ulicą Oławską i Grunwaldzką w Namysłowie. Zakres inwestycji obejmuje ulice:
Lipowa, Podleśna, Wierzbowa, Dębowa, Brzozowa, Sosnowa, Świerkowa, Klonowa,
Modrzewiowa, Orzechowa, Kasztanowa o łącznej długość ok. 4,1 km.
Zakres planowanych prac:
1)

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,

2)

wykonanie poboczy umocnionych,

3)

budowa nowych zjazdów indywidualnych, publicznych i przebudowa
istniejących,

4)

przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,

5)

budowa chodników,

6)

budowa przejść dla pieszych,

7)

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

8)

budowa oświetlenia ulicznego,

9)

przebudowa i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych,
teletechnicznych i gazowych, sieci wodociągowej i innych,

10) budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
11) budowa lub przebudowa przepustów pod zjazdami,
12) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
13) wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową drogi, urządzenie zieleni.
W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod przedsięwzięcie znajduje się droga
o nawierzchni gruntowej, miejscami umocniona poprzez wypełnienie ubytków materiałem
kamiennym.
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Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nw. działkach:
1) dz. nr 146, 681/1, 680, 673/1, 672/3, 179, 182, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 763,
1276/1, 128/55, 142/2, 143/2, 160/4, 178/10, 178/15, 178/16, 178/3, 180/11, 181/11, 183/1,
184/11, 184/18, 185/4, 185/17, 185/9, 187/7, 188/1, 188/13, 188/14, 189/12, 195/2, 219/21,
220/1, 221/1, 222/1, 222/3, 222/5, 632/4 k.m. 1 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów;
2) dz. nr 53/2 k.m. 15 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów;
3) dz. nr 633 k.m. 2 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) tj. drogi
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej,
z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do
inwestycji celu publicznego.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu
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/-/ Roman Kania
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