
Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.3.2012  

z dnia 11.04.2012 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 

311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb 

Namysłów. obok istniejących hal rozbudowywanej Fabryki Okien w Namysłowie. 

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, 

zlokalizowany jest w odległości ok. 10 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

południowo – zachodnim (najbliższy budynek mieszkaniowy oddalony jest od projektowanej 

hali o ok. 500 m). Zmiana decyzji nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. wynika, ze: 

– zwiększenia powierzchni zabudowy przemysłowej z 64 282 m
2
, na nie więcej niż 

65 000 m
2
, w tym: 

 zmniejszenia powierzchni zabudowy projektowanej hali produkcyjnej A6-1 z 

6189,2 m
2
 na nie więcej niż 6000 m

2
, 

 budowy pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7, łącznika A6-1_7 

o powierzchni zabudowy nie większej niż 160 m
2
, 

 przebudowy konstrukcji i elewacji istniejącej hali A7 w miejscu styku                             

z łącznikiem A6-1_7, 

 budowy pomiędzy istniejąca wiatąA6 a projektowaną halą A6-1, łącznika A6-1_6 

o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m
2
, 

 przebudowy wiaty A6 (przebudowa konstrukcji i elewacji w miejscu styku                    

z łącznikiem A6-1_6), 

 budowy budynku technicznego, 

– zwiększenia powierzchni terenów utwardzonych (chodniki, place manewrowe, drogi 

wewnętrzne) z 60 660 m
2
 na nie więcej 62 000 m

2
. 

Obecnie na terenie zakładu odbywa się produkcja i montaż okien. Planowana inwestycja nie 

wpłynie na zwiększenie produkcji.  

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie 

na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice 

Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów oznaczonych symbolami: PBS – tereny 

zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów, C.4UP – tereny zabudowy usługowo – 

produkcyjnej, C.1KDL – tereny drogi klasy lokalnej, C.2KDZ – tereny drogi klasy zbiorczej, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) oraz wsi Smarchowice Małe 

zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/338/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 

2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 113 z 30 marca 2001 r.). 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 

lit. b) 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) zostało 

zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  


