
GK.6220.10.2013                                                                               Namysłów, 22.08.2013 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko  

Zgodnie 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  2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 22.08.2013 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.10.2013                                                                                 

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech zbiorników naziemnych na gaz płynny 

każdy o pojemności 6400 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności do 200 

kg/h i przyłączem do przejezdnej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą w 

miejscowości Przeczów dz. nr 15/13, Gmina Namysłów”. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na dz. nr 15/13 w miejscowości Przeczów, 

gmina Namysłów, województwo opolskie.  

Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu płyty fundamentowej i montażu na niej 

trzech zbiorników na gaz płynny, każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem 

elektrycznym, służącym do odparowania gazu, o wydajności 200 kg/h. Powierzchnia terenu 

przeznaczona dla planowanych zbiorników wraz z parownikiem wyniesie ok. 70 m
2
. 

Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania stacjonarnej suszarni zbóż. 

Napełnianie instalacji zbiornikowej odbywać się będzie za pomocą elastycznego węża 

autocysterny połączonego z zaworem wlewowym zbiornika, w warunkach hermetycznego 

połączenia. Przewiduje się wykonanie szczelnych zbiorników, wyposażonych w: 

 zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, 

 zawory nadmiernego wypływu, odcinające wypływ gazu ze zbiornika w przypadku 

uszkodzenia rurociągu, 

 rurkę maksymalnego napełniania – 85 %. 

Informuje się również 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 i pod nr tel. 077 419-03-45. 

 

Z up. Burmistrza 
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