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 Namysłów, dnia 14.03.2019 r.  
GK.6220.4.2019.DM 
 
  
 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63        
ust. 2 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),  

 

 

zawiadamiam 

iż w dniu 14.03.2019 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.4.2019.DM  
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa beztlenowo – tlenowej oczyszczalni ścieków dla 
„BROWARU NAMYSŁÓW” Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego w Namysłowie przy                          
ul. Bolesława Chrobrego 26” planowanego na działce nr 828/1 obręb Namysłów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie beztlenowo - tlenowej 
oczyszczalni ścieków dla „ Browaru Namysłów” Sp. z o.o. Inwestycja polega na budowie nowego 
zbiornika (T104) ścieków surowych o pojemności maksymalnie 600 m3, wraz z wyposażeniem. 
Budowa nowego zbiornika wynika z konieczności lepszego uśrednienia składu i ilości ścieków 
surowych. Przy obecnej zmienności ścieków i nierównomierności ich zrzutów, istniejące na terenie 
eksploatowanej oczyszczalni ścieków zbiorniki ścieków surowych o sumarycznej pojemności 450 
m3 nie zapewniają wymaganego stopnia retencji uśrednienia składu i ilości ścieków. Przedkłada się 
to na okresowe zbyt duże wahania parametrów procesowych oczyszczalni. Budowa nowego 
zbiornika wyeliminuje występujące wahania paramentów procesu. Nowy zbiornik będzie 
współpracował z istniejącymi zbiornikami ścieków surowych poprzez ich wspólne połączenie 
hydrauliczne. Zbiornik wykonany będzie w technologii skręcanej z płaszczów blachy 
kwasoodpornej. Zbiornik izolowany będzie wełną mineralną o grubości 15 cm z płaszczem                       
z blachy aluminiowej.  Nowo powstający zbiornik wyposażony będzie w dach celem eliminacji 
uciążliwości zapachowej. Fundament zbiornika będzie wykonany na głębokość ok. 1 m. Sieci 
technologiczne prowadzone pod powierzchnią terenu będą wykonane  z rur PEHD. Montaż 
rurociągów wykonywany będzie w wykopach otwartych. pod nawierzchnia utwardzoną rurociągi 
będą układane metoda bezwykopową (przewiert sterowany) lub wykopową. Zawartość 
nowoprojektowanego zbiornika będzie stale mieszana, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. W tym 
celu zainstalowane zostanie mieszadło mechaniczne, analogiczne jak w pozostałych istniejących 
zbiornikach.  

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Namysłów, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej                              
w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1336).  Planowana 
inwestycja znajduje się na terenie, oznaczonym symbolem przeznaczenia: 1UP, 1ZP. 
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 W ramach inwestycji planuje się wykonać: 
- montaż nowego zbiornika na ścieki surowe (T104), 
- doprowadzenie podziemnych rurociągów ze ściekami surowymi do zbiornika, 
- zmianę lokalizacji istniejącej pochodni biogazu F601. 

 
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, 
budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania.  

 
Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 

 
 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


