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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 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) 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 17.12.2012 r. inwestora: Pana Bartosza Waszczuk, ul. (dane usunięte),
(dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stawu rybnego
karpiowego” na działkach nr 392, 393, 398, 452/4, obręb Nowe Smarchowice.
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie stawu położonego w miejscowości
Nowe Smarchowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie na
działkach nr 392, 393, 398, 452/4.
Wymiary rozbudowywanego stawu to długość 127 mb, szerokość 112 mb, dodatkowo
wykonano długość 77 mb, szerokość 40 mb o wymiarach nieregularnych, pow. lustra
całkowita 1,60 ha. Wymiary planowanej rozbudowy stawu to długość ok. 57 m, szerokość 42
m, dodatkowa pow. lustra 0,48 ha. Zwierciadło spiętrzonej wody na poziomie wody
gruntowej jak będzie występować w gruncie, w granicach 0,5 – 0,8 m od powierzchni terenu.
Woda gruntowa własna. Staw nie będzie ogroblowany a ziemia z wykopu będzie odwieziona
poza obiekt stawowy.
Planowana inwestycja znajduje się na obszarach objętych 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 – użytek ekologiczny „Bagno Młynki” zajmujący powierzchnię 18,87 ha i położony
w obrębach ewidencyjnych: Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice i Smarchowice
Śląskie.
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 88 lit. e) 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.
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/.

Z up. Burmistrza
/-/ Tadeusz Bagiński

