Namysłów, dnia 27 kwietnia 2021 r.
GK.6220. 2 .2021.MZ

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

W związku z wnioskiem z dnia 1.02.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 3.02.2021r.),
uzupełnionym w dniu 22.02.2021r (data wpływu do tut. Urzędu 3.03.2021 r.) oraz 14.04.2021 (data
wpływu do tut. Urzędu 21.04.2021 r.), złożonym przez Zakład Projektowania, Usług i Realizacji Robót
Inżynierskich „MOST” Bernard Kaczmarek, ul. (anonimizacja), (anonimizacja), zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie, gmina Namysłów” proszę
o wydanie opinii w trybie art. 64 ustawy ooś.
Po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano
do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 62 drogi o nawierzchni twardej
o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub
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 – 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 działki o nr ewid. 328/3, obręb Głuszyna
i polegać będzie przebudowie mostu drogowego w Głuszynie, gmina Namysłów tj. rozbiórce
istniejącego mostu i budowa w jego miejscu nowego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonym
Uchwałą nr XXIII/350/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 41 z 23.05.2001 r., poz. 275) nieruchomość, na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona
jest symbolami: L – drogi lokalne, drogi oraz Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dla wyżej wymienionej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
wydał postanowienie o odmowie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby o ustaleniu zakresu raportu
o oddziaływania na środowisko znak WOOŚ.4220.115.2021.MSe z dania 22.03.2021 r.
W załączeniu przekazuję uzupełnione akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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