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       wg rozdzielnika 

 

 W związku z wnioskiem, z dnia 24.03.2016 r., Pana Jacka Piecha działającego  
w imieniu inwestora tj. Browar Namysłów Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 
Namysłów, pełnomocnictwo nr P/33/15 z dnia 23.11.2015 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną dla Browaru Namysłów Sp. z o.o. Zakładu 
produkcyjnego w Namysłowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 26”. 

Zgodnie z art. 64 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), przekazuję akta sprawy z prośbą  
o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Planowane przedsięwzięcia polega na budowie przemysłowej oczyszczalni ścieków wraz z 
niezbędną infrastruktura techniczną, wykonaniem wylotu do odbiornika i odprowadzeniem 
oczyszczonych ścieków przemysłowych i wód opadowych oraz roztopowych, w ramach 
szczególnego korzystania z wód, do rzeki Młynówki. 

 Do oczyszczenia ścieków przewidziano zastosowanie sekwencji procesu beztlenowego  
i tlenowego, opartego o wysokoefektywny reaktor beztlenowy BIOBED® ADVANCED EGSB 
pracujący w technologii osadu granulowanego wraz z reaktorem tlenowym MBBR (Moving Bed 
Bio Reaktor) pracującym w technologii ze złożem zawieszonym. 

 Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków: 

 Qmax = 1 000,00 m3/d tj. 42 m3/h 
 Qśrd = 656 m3/d 

 Linia biogazu – produkcja biogazu: 

 a) przy założonym przepływie Qśrd = 656 m3/d, stężeniu ChZT 6200 mg/l i ładunku 4067 
kg/d, przewidywana produkcja biogazu wyniesie: 66Nm3/h tj. 1580Nm3/d. Średnia zawartość 
metanu 70-75%, ciśnienie 20 – 35 mbar, 
 b) przy założonym obciążeniu oczyszczalni, przewidywana produkcja biogazu wyniesie: 
120 Nm3/h tj. 2880 Nm3/d. Średnia zawartość metanu 70-75%, ciśnienie 20-35 mbar. 

 Produkowany biogaz będzie spalany w kotłowni zakładowej. 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia: 

 1) działka nr 828/1, k.m.2 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 2) działka nr 828/2, k.m.2 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 3) działka nr 886/2, k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 4) działka nr 886/1, k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 5) działka nr 885, k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 6) działka nr 884, k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów, 
 7) działka nr 883, k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów.   

 Oczyszczalnia ścieków wraz ze wszystkimi obiektami i urządzeniami zlokalizowana będzie 
na działce nr 828/1. Pompownia ścieków surowych zlokalizowana będzie na działce  
nr 886/2. Na działkach o numerach 886/2, 886/1, 885, 884, 883, 828/2, 828/1 umiejscowione 



 

będą niezbędne sieci (energetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacji, w tym rurociąg ścieków 
surowych transportujący ścieki do oczyszczalni) doprowadzające media do projektowanej 
oczyszczalni ścieków. Rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika tj. do 
Młynówki, zlokalizowany będzie na działkach o numerach 828/1, 828/2, 883, 884 oraz działce 
885.Wylot ścieków do odbiornika zlokalizowany będzie na działce nr 885. 

 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Namysłów, uchwała             
Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
Nr 9 poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.), nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie 
oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

1) dz. nr 828/2, 883 – C.3KDZ – teren drogi klasy zbiorczej, 

2) dz. nr 886/1, 886/2 – A.1UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej 
jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła 
produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a 
także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami  
i urządzeniami towarzyszącymi, 

3) dz. nr 884 – A.1ZP – teren zieleni urządzonej oraz C.3KDZ – teren drogi klasy 
zbiorczej, 

4) dz. nr 885 – A.1WS – teren wód powierzchniowych. 

 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Namysłów, uchwała            
Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
poz. 1336 z dnia 15 maja 2014 r.), nieruchomość na której planowane jest przedsięwzięcie tj. dz. 
nr 828/1 oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:  1UP – 
teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe, w tym budynki 
związane z przemysłem browarniczym, budynki magazynowe, budynki biurowe i konferencyjne, 
budynki handlu, gastronomii, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą 
zabudową oraz 1ZP – teren zieleni urządzonej. 

 Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 
w § 3 ust 1 pkt 78, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. 
instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do 
wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

 
Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77/419 03 46                
e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 
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