Namysłów, dnia 29 czerwca 2016 r.
GK.6220.24.2016.AP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z 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
iż w dniu 29 czerwca.2016 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.24.2016.AP
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. cyt. Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska –
Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
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.
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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.
Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania
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