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w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem z dnia 03.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.09.2018 r.),
inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii
Skłodowskiej Curie 14 A, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rewitalizacja obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski”
na działkach nr 123, 163/1, 163/2 obręb Jastrzębie oraz na działkach ewidencyjnych 165/3 oraz
357 obręb Żaba, gmina Namysłów.
W ramach planowanej rewitalizacji, inwestor przewiduje odmulenie stawów, bez znacznej
korekty linii brzegowej, usunięcie nadmiaru roślinności szuwarowej, a także usprawnienie systemu
hydrotechnicznego zasilającego stawy i odprowadzającego z nich wodę poprzez budowę rowów
związanych ze stawami oraz przebudowę budowli hydrotechnicznych istniejących. Zaplanowano
budowę nowego mnicha zasilającego staw nr 1 (górny) w wodę z potoku Biestrzykowickiego oraz
budowę nowego mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 1, zasilającego w wodę staw nr 2 (dolny)
a także budowę mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 2.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr 163/1, 163/2, 123 obręb Jastrzębie (staw nr
1) oraz na dz. nr 165/3 oraz 357 obręb Żaba (staw nr 2). Teren stawów leży w zlewni cieku
Biestrzykowickiego wśród kompleksu leśnego Leśnictwa Ziemiełowice w odległości około 1,3 km
na północ od miejscowości Żaba Duża.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXVIII/414/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr
69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.) działka nr 123 obręb Jastrzębie oznaczona jest symbolem W
– teren wód otwartych oraz Rz – łąki i pastwiska; drogi, działki nr 163/1 oraz 163/2 obręb
Jastrzębie oznaczona są symbolami RI – tereny lasów, W – tereny wód otwartych, RZ –
łąki i pastwiska; drogi. Działki na których zaplanowano inwestycje znajdują się na obszarze
chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24
poz. 117 z 3 kwietnia2001 r.) działka nr 165/3 obręb Żaba oznaczona jest symbolem W –
teren wód otwartych oraz Rz – łąki i pastwiska oraz RI – tereny lasów, drogi natomiast
działka nr 357 obręb Żaba oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów, drogi oraz RZ –
łąki i pastwiska. Działki na których zaplanowano inwestycje znajdują się na obszarze chronionego
krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 66 litera „a, c i d” - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
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2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71).

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 z późn.zm.).
Sprawę prowadzi:
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu
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