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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych                        

w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint – Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział 

GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław. 

W istniejącym zakładzie prowadzona będzie obróbka szkła tj. cięcie szkła, mycie tafli, 

sklejanie tafli, bez topienia szkła.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej hali zakładu o 

nowa halę magazynową o powierzchni 0,07893 ha, służącą do przechowywania gotowych 

tafli szklanych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu poziomu produkcji. Celem 

przedsięwzięcia jest poprawa komfortu pracy. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 8 kW. Zapotrzebowanie 

na energie elektryczną zostanie zbilansowane w ramach posiadanej przez zakład rezerwy 

mocy. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji przedsięwzięcia 

będzie związane z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały 

i ustanie z chwilą zakończenia prac. 

W trakcie realizacji prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja 

hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu 

na relatywnie krótki czas trwania prac nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla 

otoczenia. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów 

budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż dotyczy budowy hali magazynowej 

gotowych produktów. 

Podczas funkcjonowania planowanej inwestycji, ze względu na zakres 

przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane 

oddziaływanie na środowisko.  

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały 

zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 

o obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

o obszarami wybrzeży,  

o obszarami górskimi,  



o obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  

o obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

o obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne,  

o obszarami przylegającymi do jezior,  

o uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody,  

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ( przedsięwzięcie polegające 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 14 (instalacje do 

powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem 

rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16) rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 

562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem E.7UP – 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.). 

 

 

 

 

 


