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Namysłów, dn. 11.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r., poz 1405) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:
„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ew.
15/12 obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie.
W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co
do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się
z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: WOOŚ.4242.55.2017AW z
dnia 15.12.2017 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Namysłowie nr NZ.4315.30.2017.BL z dnia 13.10.2017 r., oraz z postanowieniem Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr
WR.RZŚ.436.68.2018.MG z dnia 27.04.2018 r.
Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym na
wniosek AGRO PROF Sp. z o. o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działce nr ewid. 15/12 k.m.2 obręb Przeczów, gmina
Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie jako dowód w sprawie została dołączona
opinia gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla w/w inwestycji.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16)
w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: ochrona.srodowiska@namyslow.eu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej
sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul.
Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do
15.30.

W związku z faktem iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie art. 74 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 2017 r., poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
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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