Namysłów, dn. 09.11.2015 r.
GK.6220.1.2015
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz 64 ust. 1, 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 2013 r.,
poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamiam
że na wniosek nr Do-66/5/2015 z dnia 21.10.2015 r., uzupełniony pismem z dnia 3.11.2015 r.
Pana Andrzeja Neustein, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) działającego w imieniu Gminy Domaszowice
na podstawie upoważnienia nr OR.077.2.2015 z dnia 15.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr GK.6220.1.2015 z dnia 21.07.2015 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Tranzyt ścieków sanitarnych
z terenu gm. Domaszowice do miasta Namysłów”.
Zmianie ulegnie:
1) lokalizacja przedsięwzięcia:
z działek nr: 9, 179, 222, 223, 224, 225 k. m. 1 i działki nr 16 k.m. 2 położonych w miejscowości
Rychnów, działek nr 411, 529, 647, 739, 750, 751 k.m. 12 położonych w miejscowości Namysłów
oraz działek nr 342, 345, 350, 358, 381, 388 k.m. 1 położonych w miejscowości Kamienna,
na działki nr: 9/1, 13/2, 223, 224, 225 k. m. 1 i działki nr 16 k.m. 2 położonych w miejscowości
Rychnów, działek nr 411, 529, 647, 739, 750, 751 k.m. 12 położonych w miejscowości Namysłów
oraz działek nr 342, 345, 350, 358, 381, 388, 584 k.m. 1 położonych w miejscowości Kamienna.
2) zakres robót:
z tłoczni ścieków R1 zamontowanej w podziemnej komorze z PEHD Ø 2600 mm wraz
z zasilaniem energetycznym oraz rurociągu tłocznego ścieków PE Ø 160 mm wraz uzbrojeniem,
na tłocznię ścieków R1 zamontowaną w podziemnej komorze z PEHD Ø 2600 mm wraz
z zasilaniem energetycznym, rurociąg tłoczny ścieków PE Ø 160 mm wraz uzbrojeniem, wymianę
pomp w istniejącej pompowni ścieków P1 we wsi Rychnów (dz. nr 13/2), przebudowę istniejącej
pompowni ścieków P13 we wsi Kamienna (dz. nr 388) Ø1200 p. bet. z przyłączem Ø110PE
dł. 10,0 mb od pompowni do projektowanego tranzytu Ø160PE oraz wymianę ogrodzenia na
granicy działki nr 584 w m. Kamienna.
Przedmiotem inwestycji jest budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu gm. Domaszowice do
miasta Namysłowa. Zaprojektowano kanalizację sanitarną w układzie ciśnieniowym z jedną
pompownią sieciową.
Tłocznia ścieków R1 zamontowana będzie w podziemnej studni z PE o średnicy Ø 2600 mm
i głębokości 4,3 m. wraz z zasilaniem energetycznym. W pompowni zamontowane będą dwie pompy
zatapialne pracujące przemiennie, każda o mocy 18.5 kW. Tłocznia zlokalizowana będzie
w północnej części miejscowości Rychnów przy drodze gminnej na działce nr 9/1. Projektowany
rurociąg tłoczny ścieków PE Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem będzie wynosił 3 670 m i usytuowany
zostanie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych oraz prywatnych działek. Na trasie
projektowanego rurociągu wystąpią przejścia pod drogą krajową, wiaduktem PKP i rzeką Widawą.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 16 k.m. 2 i działkach nr 9/1, 13/2, 223, 224,
225 k. m. 1 położonych w miejscowości Rychnów, działkach nr 411, 529, 647, 739, 750, 751 k.m. 12
położonych w miejscowości Namysłów oraz na działkach nr 342, 345, 350, 358, 381, 388, 584 k.m. 1
położonych w miejscowości Kamienna.
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 og łoszenia niniejszego zawiadomienia
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 79 - 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
z póżn. zm.).
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie.
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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem 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 2013 r., poz.1235, z późn zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach
postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego
ogłaszania.
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 siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie
przy ulicy Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pok. nr 16.
Sprawę prowadzi:
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi , tel. 77 419 03 45.
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