Namysłów, dn. 16.08.2013 r.

GK.6220.13.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 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 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 07.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2013 r.) inwestora:
Zakład 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 polegającego na: „modernizacji
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach projektu
„Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację infrastruktury technicznej umożliwiającej
odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie ma głównie na celu
usprawnienie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania ścieków
komunalnych oraz usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji, ograniczającą
nieszczelność kanałów, infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków do środowiska
gruntowo – wodnego.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1) Modernizację oczyszczalni ścieków w Namysłowie:
 remont istniejącego osadnika wtórnego o średnicy 24m;
 budowę nowego odcinka instalacji odprowadzającej wyflotowane osady z osadnika;
 dostawę, montaż oraz rozruch prasy do odwadniania osadów.
2) Modernizację kanalizacji sanitarnej w Namysłowie:



wymianę (renowację) istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Reymonta –
Kraszewskiego;
wymianę istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej – Oławskiej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Namysłów gmina Namysłów, powiat
namysłowski, województwo opolskie w obrębie działek nr 68/2, 69, 73, 632/3, 668, 961.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w
terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 77 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się
po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu..
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów
współdziałających.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. – informacja została
podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/.
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ZWiUK EKOWOD Sp. z o. o.,
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Gmina Namysłów
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Powiat Namysłowski
PL. Wolności 12 A
46-100 Namysłów
Browar Namysłów Sp. z o. o.
ul. Bol. Chrobrego 26
46-100 Namysłów
PKP S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
ZAN Sp. z o. o.
ul. Dubois 5
46-100 Namysłów

Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce
prowadzenia inwestycji
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Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając
tel. 77 4190 345

