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 Namysłów, dnia 27.03.2018 r.  

 

GK.6220.3.2018.DM 

 
 
 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 63 ust. 2, art. 65 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 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2  
w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405), 

 

postanawiam 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu 
Namysłowskiego”. 

 

UZASADNIENIE 

  

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy 
OOŚ, na wniosek Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów, z dnia 

11.12.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.12.2017 r.) uzupełniony w dniu 19.12.2017 r., 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GK.6220.12.2017.SZ 

z dnia 16 marca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Realizacja 

strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego” w zakresie dotyczącym 
długości oraz lokalizacji planowanego do realizacji przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:  

1) karta informacyjna przedsięwzięcia,  

2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany 
teren, ma którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w  
§ 3 ust. 1 pkt. 60 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 
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oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości  
i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 
dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
we Wrocławiu  o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.13.2018.AW z 
dnia 26.01.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.01.2018 r.) wyraził opinię, że dla  zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.12.2017.SZ z dnia 16.03.2017 r., dla 
przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu 
Namysłowskiego” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, biorąc pod uwagę zakres 
planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na 
środowisko stwierdził, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz 
zdrowie i życia ludzi.  

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr 
NZ.073.5.2018.BL z dnia 09.03.2018 r. przekazał zgodnie z właściwością wniosek tut. organu w 
sprawie wydania przedmiotowej opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Opolu jako organu właściwego w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem 
założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym.   

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią nr NZ.9022.3.6.2018.JG z dnia 
23.03.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.03.2018 r.) wniósł o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ 
po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdził, iż realizacja inwestycji nie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą 
krótkotrwałe i mają charakter odwracalny. 

Również  Dyrektor  Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
pismem nr WR.ZZŚ.5.435.16.2018.BM z dnia 09.03.2018 r. wyraził opinię, że dla  zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.12.2017.SZ z dnia 16.03.2017 r., dla 
przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu 
Namysłowskiego” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją,  uwzględniając charakter, skalę 
i lokalizację przedsięwzięcia oraz wyznaczony planowany pobór podczas eksploatacji, stwierdził, 
że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwości 
osiągnięcia lub zachowania przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, celów 
środowiskowych, określonych w „ Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 
1967).   

 

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia wziął pod uwagę opinie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, 
uwzględniając następujące uwarunkowania: 

I. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia:  
1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:  
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Planowana inwestycja będzie polegała na budowie ścieżek rowerowych przy drogach 
powiatowych. Zadanie realizowane będzie w pasach drogowych stanowiących sieć dróg 
powiatowych o łącznej długości do 13,46 km.  

Planowana inwestycja w całości przebiega w granicach administracyjnych województwa 
opolskiego oraz powiatu namysłowskiego. Zlokalizowana jest w znacznej części na terenie gminy 

Namysłów (dł. drogi do 11.960,00 mb) oraz na terenie gminy Wilków (dł. drogi do 1.500,00 mb) 
obejmująca miejscowości: Namysłów, Ligotka, Smarchowice Małe, Objazda, Rychnów, Kamienna, 
Łączany, Dębnik, Wilków.   

Przewidziane do budowy ścieżki rowerowe będą spełniały wymagania obowiązujących 
rozporządzeń oraz ustaw i mieściły się w szerokości istniejącego pasa drogowego dróg 
powiatowych. Drogi po zakończeniu budowy ścieżek będą posiadały następujące parametry:  

• szerokość pasa drogi: 9,0 – 18,00 m; 

• pobocze tłuczniowe o szerokości 0,75 m; 

• zjazdy bitumiczne; 

• zjazdy tłuczniowe; 

• nawierzchnie bitumiczną na całej powierzchni jezdni. 

Nawierzchnie drogi powiatowej i ścieżki rowerowej planuje się wykonać z mieszanki mineralno – 
asfaltowej o grubości 4 cm. 

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 dz. nr 633, 838/1, 631, 259/5, 259/7, 259/9, 437/6, 632/4, 61/3, 66, 65, 64, 63/1 obręb 
Namysłów; 

 dz. nr 273/1, 273/3, 271, 275, 315 obręb Ligotka; 

 dz. nr 211 obręb Smarchowice Małe; 

 dz. nr 129 obręb Józefków; 

 dz. nr 200 obręb Objazda; 

 dz. nr 302/2, 263/2, 268/1, 293/2, 290, 171 obręb Łączany; 

 dz. nr 30/1, 32/1, 67, 346, 567, 29/1 obręb Kamienna; 

 dz. nr 224 obręb Rychnów; 

 dz. nr 1527 obręb Wilków; 

 dz. nr 202/1, 182 obręb Dębnik. 

Pas drogowy wytyczony pod projektowaną budowę ścieżek rowerowych posiada zmienne 

szerokości i kształtuje się następująco dla poszczególnych odcinków dróg: 

 DP 1101 O Namysłów – Przeczów – długość do 2.000,00  mb – min. szer. pasa dr.  

15,50 m; 

 DP 1103 O Namysłów – granica woj. dolnośląskiego/Syców – długość do 1.100,00 mb 

–  min. szer. pasa dr. 18,00 m; 

 DP 1102 O Namysłów – Smogorzów – długość do 2.400,00 mb –  min. szer. pasa dr. 

16,50 m; 

 DP 1114 O Kamienna – Rychnów – długość do 860,00 mb – min. szer. pasa dr.            

17,00 m; 
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 DP 1116 O Kamienna – Łączany – długość do 1.700,00 mb – min. szer. pasa dr. 15,00 

m 

 DP 1117 O Namysłów – Ziemiełowice – długość do 2.000,00 mb – min. szer. pasa dr. 

15,00 m; 

 DP 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów – długość do 2.600,00 mb – min. szer. pasa 

dr. 11,20 m; 

 DP 1124 O i DP 1125 O – Jakubowice – długość do 800,00 mb – szer. pasa dr. 9,00 m.   

 
2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:  

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

3) wykorzystywania zasobów naturalnych:  

Do budowy oraz w trakcie eksploatacji wykorzystywane zostaną następujące materiały 
 i surowce: woda, energia elektryczna (na potrzeby robót budowalnych), paliwa do pojazdów  
i urządzeń mechanicznych wykonujących prace przy budowie, beton asfaltowy, cement, piasek, 
tłuczeń kamienny, humus, grunt stabilizowany cementem, kostka brukowa i betonowa, materiały 
do budowy kanalizacji deszczowej (rury, studzienki, kratki ściekowe). 

Przewidywane ilości ww. materiałów, substancji i energii nie będą odbiegały od typowych 
związanych z budową tego typu inwestycji. 

Wykorzystywanie wody, surowców naturalnych i materiałów sztucznie wytworzonych będzie 
się odbywało tylko na etapie robót budowlanych, w ilościach przewidzianych technologią robót 
niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia. Sprzęt pracujący na drodze podczas prowadzenia 
robót budowlanych będzie posiadał własne środki napędowe i nie będzie wymagał zasilania 
zewnętrznego.  

Stosowane materiały budowalne w postaci grysów, żwirów i piasków będą pochodziły ze 
źródeł kopalnianych spoza terenu budowy. Natomiast asfalty i cement będą pochodziły z zakładów 
petrochemicznych i z cementowni. Woda do celów technologicznych dowożona będzie 
beczkowozami lub pobierana z sieci wodociągowej za zgoda jej zarządcy.    

 

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:  

• poprawa stanu technicznego jezdni oraz oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu pojazdów 
pozwoli poprawić płynność jazdy na drodze, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia 
hałasu komunikacyjnego; 

• w wyniku prowadzenia prac wytwarzane będą m. in. odpady materiałów i elementów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (gruz betonowy), odpady asfaltów, odpady 
powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń (płyny hamulcowe, oleje). Obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas prac budowlanych spoczywać będzie na 
ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów  
z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami 
nadającymi się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi 
w ustawie o odpadach; 

• podczas eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady m. in. o kodach 20 03 03 (zmiotki 
uliczne), 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych). Zagospodarowaniem ww. 
odpadów zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi, w zakresie prowadzenia prac 
porządkowych.  
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• podczas realizacji inwestycji woda do celów technologicznych dowożona będzie 
beczkowozami lub pobierana z sieci wodociągowej, za zgoda jej zarządcy. 

• w trakcie eksploatacji inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe. Ww. wody 
będą odprowadzane na pobocze tłuczniowe do istniejących i nowo przebudowanych rowów 
przydrożnych. 

 

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii: 

Realizacja, jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały 
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

 

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego - uwzględniające:  

Planowana inwestycja realizowana będzie poza:  

• obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

• obszarami wybrzeży, 

• obszarami górskimi, 

• obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych, 

• obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

• obszarami przylegającymi do jezior,  

• uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
 

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego bezno(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że 
przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze gminy Namysłów oraz gminy Wilków, na terenie 
których występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak 
pod uwagę charakter inwestycji uznano, że nie wpłynie ona znacząco na stan jakości powietrza w 
rejonie jej realizacji. 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje 
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze 
Dorzecza Odry. 

Przedsięwzięcie, w części położonej wzdłuż drogi DP 1101O, realizowane będzie  
w obszarze chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie. Zgodnie z rozporządzeniem 
Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133, z późn. zm.) wprowadzono  
w obszarze chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ponieważ art. 51 POŚ został uchylony z dniem 15 listopada 
2008 r. przez art. 144 pkt 9 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.) obecnie zakaz ten obowiązuje 
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w brzmieniu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Oznacza to, że w obszarze chronionego krajobrazu Last 
Stobrawsko – Turawskie obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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.). 

 
Art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody przewiduje odstępstwo od ww. zakazu, tj. 

możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znacząco negatywnego wpływu 
na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 tej ustawy 
zakazy, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest przedmiotowe przedsięwzięcie 
(zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1774 z późn. zm.). 

 
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza pozostałymi formami ochrony przyrody. 
 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony: 

• Uchwałą nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. 
Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1094) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów; 

• Uchwałą nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, 

• Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, Józefków, 

• 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.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, 

• Uchwałą nr XIX/110/2008 Rady Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Wilków; 

• Uchwałą nr III/19/02 Rady Gminy Wilków z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków. 

 

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt. I i II, wynikające z:  

• zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu 
geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na 
dotychczasową liczbę ludności,  

• transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz 
jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu 
terenu przedmiotowego przedsięwzięcia): ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala 
od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w 
otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia 
postepowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

• wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 
infrastruktury technicznej: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac 
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budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu 
budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych 
prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. 

• prawdopodobieństwo oddziaływania: źródłem emisji substancji zanieczyszczających do 
powietrza, podczas eksploatacji planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach 
pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę 
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co ograniczy emisje zanieczyszczeń do powietrza. 

• czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas prowadzenia robót 
budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, krótkotrwały wzrost 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi 
z chwilą zakończenia prac. Najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia będą miały ciężkie roboty budowlane, transport materiałów sypkich i emisja 
podczas układania nawierzchni. 

 

Mając na względzie ww. kryteria i uwarunkowania zamierzenia inwestycyjnego, biorąc pod 
uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1b. ustawy OOŚ (…) Jeżeli liczba stron w postępowaniu  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni 
od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

 W związku z powyższym, zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenie ww. 
dokumentu w terminie o którym mowa powyżej. 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

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

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


