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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z 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, 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 z późn. zm.),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 03.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.09.2018 r.) inwestora:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii
Skłodowskiej Curie 14 A, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rewitalizacja obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski”
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji stawów zwanych Młyńskie
Stawy położonych w Nadleśnictwie Namysłów, leśnictwie Ziemiełowice w obrębie ewidencyjnym
Jastrzębie, Żaba, Miodary. Rewitalizacja obejmie istniejące dwa stawy wraz z budowlami i ciekami
bezpośrednio z nimi związanymi. Celem kluczowym rewitalizacji jest uzyskanie optymalizacji
przestrzeni biocenoz z pełną reprezentatywnością biotypów wodnych i szuwarowych, a także
łęgów. W ramach planowanej rewitalizacji, inwestor przewiduje odmulenie stawów, bez znacznej
korekty linii brzegowej, usunięcie nadmiaru roślinności szuwarowej, a także usprawnienie systemu
hydrotechnicznego zasilającego stawy i odprowadzającego z nich wodę poprzez budowę rowów
związanych ze stawami oraz przebudowę budowli hydrotechnicznych istniejących. Zaplanowano
budowę nowego mnicha zasilającego staw nr 1 (górny) w wodę z potoku Biestrzykowickiego oraz
budowę nowego mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 1, zasilającego w wodę staw nr 2 (dolny)
a także budowę mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 2.
Stawy objęte opracowaniem, w obecnym stanie są silnie zarośnięte szuwarami, zaroślami.
Pozostawienie stawów bez ich odbudowy grozi całkowitym ich zarośnięciem i zamuleniem, a tym
samym zmianą ich funkcji ekologicznej. Planowana inwestycja ma charakter w głównej mierze
odtworzeniowy.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr 163/1, 163/2, 123 obręb Jastrzębie (staw nr
1) oraz na dz. nr 165/3 oraz 357 obręb Żaba (staw nr 2).
Teren stawów leży w zlewni cieku Biestrzykowickiego wśród kompleksu leśnego Leśnictwa
Ziemiełowice w odległości około 1,3 km na północ od miejscowości Żaba Duża.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXVIII/414/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr
1

69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.) działka nr 123 obręb Jastrzębie oznaczona jest symbolem W
– teren wód otwartych oraz Rz – łąki i pastwiska; drogi, działki nr 163/1 oraz 163/2 obręb
Jastrzębie oznaczona są symbolami RI – tereny lasów, W – tereny wód otwartych, RZ –
łąki i pastwiska; drogi. Działki na których zaplanowano inwestycje znajdują się na obszarze
chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24
poz. 117 z 3 kwietnia2001 r.) działka nr 165/3 obręb Żaba oznaczona jest symbolem W –
teren wód otwartych oraz Rz – łąki i pastwiska oraz RI – tereny lasów, drogi natomiast
działka nr 357 obręb Żaba oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów, drogi oraz RZ –
łąki i pastwiska. Działki na których zaplanowano inwestycje znajdują się na obszarze chronionego
krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 66 litera „a, c i d” - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71).
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje się po
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie, Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Wody Polskie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję
o wystąpieniu do organów współdziałających.
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.
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 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pok. Nr 16.
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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