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W związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do
eksploatacji studni nr 6A i 13R na ujęciu wody przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie”, proszę o wydanie
opinii w trybie art. 64 ustawy ooś.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 73 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności
poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o nr 594/1 oraz 590/2 (przed podziałem
590) k.m. 6 obręb ewidencyjny 160602_4.0038 Namysłów i polegać będzie na wykonaniu ujęcia wody
podziemnej stanowiącego dwie studnie wiercone na 6A i 13R na ujęciu wody dla potrzeb wodociągu
komunalnego w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II.
W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Namysłów, 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.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone
są symbolami:
1) działka nr 594/1 – E.4W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi. Dodatkowe informacje:
Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody; strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody; ujęcie wody.
2) działka nr 590/2 – E.3W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi.
Dodatkowe informacje: Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody; strefa lokalizacji napowietrznej
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania tej linii; strefa
ochrony bezpośredniej ujęcia wody; strefa lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania tej linii; ujęcie wody.
W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
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