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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat 

namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej 

własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.  

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego browaru i będzie z 

nim technologicznie powiązana. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu istniejącej 

linii rozlewniczej na dwie linie do rozlewu butelkowego i puszkowego bez ingerencji w 

proces produkcji piwa, a w konsekwencji bez wzrostu wielkości tej produkcji. 

 

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest montaż linii rozlewniczej piwa firmy 

KHS w istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi. 

Linię rozlewniczą projektuje się ustawić w istniejącej hali magazynowej, natomiast zbiorniki 

piwa w bezpośrednim sąsiedztwie hali obok istniejącego zestawu zbiorników. Pozostała część 

hali przeznaczona będzie, jak dotychczas, na magazyn wyrobów gotowych. Zakładana 

zdolność produkcyjna wynosić będzie 40 000 sztuk puszek/godzinę. 

 

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie 

na działce nr 886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem 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 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.). 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów                

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego 

w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy 

lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały 

określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 

 

 


