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 Namysłów, dnia 04.04.2017 r.  

 
GK.6220.2.2017.SZ 
 
 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 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 
2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz w § 3 ust. 1 pkt. 37 - 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

 

postanawiam 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji zgazowania azotu” planowanego na terenie zakładu 
w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 6. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy 
OOŚ, na wniosek z dnia 29.11.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.11.2016 r.) uzupełniony  
w dniu 23.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji zgazowania 
azotu”. 

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:  

1) karta informacyjna przedsięwzięcia,  

2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany 
teren, ma którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt. 37 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości  
i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 30 
dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 
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W dniu 03.01.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęły uwagi i wnioski Pani Elżbiety Tunickiej, 
zam. (dane usunięte), (dane usunięte); Pani Danuty Migacz, zam. (dane usunięte),  
(dane usunięte); Pani Jolanty Ruszczak, zam. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) oraz Pani 
Krystyny Kwietniewskiej zam. (dane usunięte), (dane usunięte). Ww. uważają, iż przedmiotowa 
inwestycja ma doprowadzić do zwiększenia produkcji zakładu Diehl co automatycznie przyczyni 
się do zwiększenia zatrudnienia a co za tym idzie do znacznie zwiększonego ruchu kołowego w 
pobliżu parku miejskiego. Zwiększy się również dostawa materiałów i surowców do produkcji co 
spowoduje zwiększenie hałasu oraz zwiększenie wydalanych spalin samochodowych z pojazdów 
ciężarowych. Inwestycja spowoduje zagrożenie i uciążliwości dla terenów sąsiednich. Budowa 
kolejnych hal produkcyjnych zakłóci spokojne korzystanie z nieruchomości sąsiedniej.   

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 
NZ.4315.28.2016.AN z dnia 04.01.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.01.2017 r.) 
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się  
z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe 
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie 
prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego głównie na 
terenie zabudowy usługowo – produkcyjnej oraz z uwagi na to, że inwestycja nie jest związana  
z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego, a jedynie z rozbudową 
istniejącej stacji zgazowania azotu, realizacja ww. projektu nie powinna wpłynąć na pogorszenie 
się warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie. 

 

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 05.01.2017 tr. (data 
wpływu do tut. Urzędu 11.01.2017 r.) odesłała wniosek Burmistrza Namysłowa z dnia 
13.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, w celu wezwania inwestora do przedłożenia zweryfikowanej 
zgodnie z nowymi wymogami karty informacyjnej przedsięwzięcia.  W związku z powyższym  
w dniu 12.01.2017 r. wezwano inwestora do uzupełnienia powyższego. Uzupełnienia dokonano 
w dniu 23.01.2017 r., w związku z czym w dniu 27.01.2017 r. ponownie zwrócono się do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ.4315.5.2017.AN 
z dnia 10.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.02.2017 r.) podtrzymał swoja opinię wydaną 
w dniu 04.01.2017 r., nr sprawy NZ.4315.28.2016.AN. 

Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 
WOOŚ.4241.39.2017.DF z dnia 24.02.2017 r. wyraziła opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa stacji zgazowania azotu” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, 
dokonując szczegółowej analizy cech przedsięwzięcia stwierdził, że nie będzie ono znacząco 
negatywnie oddziaływać na środowisko.  

W dniu 22.03.2017 r. poinformowano inwestora, że przedmiotowa sprawa nie może być 
rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, jednocześnie podając nowy 
termin zakończenia przedmiotowego postepowania.  
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Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia, dokonał analizy  
w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, uwzględniając następujące 
uwarunkowania: 

 

I. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia:  
1) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 

a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie:  

 
Inwestycja obejmuje rozbudowę stacji zgazowania azotu na terenie istniejącego zakładu 

Diehl Controls Polska Sp. z o. o. w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 6.  
Obecnie na terenie zakładu znajdują się niżej wymienione obiekty: 

 budynki socjalno – biurowe, 

 wiata magazynowa, 

 instalacje chłodnicze, 

 hale produkcyjne, 

 zbiornik i pompownia instalacji ppoż., 

 instalacja zgazowania ciekłego azotu (przewidziana do rozbudowy w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia), 

 laboratorium, 

 garaże, 

 magazyny, 

 stróżówka. 
 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na montażu nowego zbiornika na 
ciekły azot (o pojemności 59,910 m3) oraz dwóch nowych parownic wraz z niezbędnym 
orurowaniem i urządzeniami technicznymi. Istniejący zbiornik na ciekły azot (o pojemności) 
48,856 m3) przewidziany jest do likwidacji. Azot wykorzystywany jest do procesu lutowania. 

Jak wynika, z karty informacyjnej przedsięwzięcia skroplony, oziębiony do niskiej 
temperatury gaz (azot) dostarczany będzie do zakładu za pomocą cystern, skąd za pomocą 
pompy wirowej pompowany będzie do zbiornika ciekłego azotu. Następnie poprzez parownicę 
atmosferyczną, ciekły gaz będzie zgazowany i przesyłany przewodami rurowymi do miejsc 
użytkowania na hali produkcyjnej w celu jego wykorzystania w procesie technologicznym 
zakładu. Zbiornik ciekłego azotu to zbiornik ciśnieniowy, który składał się będzie z izolowanego 
próżniowo zbiornika wewnętrznego i osłaniającego zbiornika zewnętrznego. Całość wyposażona 
będzie w wymaganą przepisami i w pełni zautomatyzowaną armaturę. Planowane do zabudowy 
dwie nowe parownice wykonane będą z rur ze stali austenitycznej z nałożonym ożebrowaniem 
wzdłużnym wykonanym z metali lekkich zamocowanych na stelażu. Podany do układu rurowego 
skroplony gaz zostaje tam w procesie wymiany ciepła odparowany i przetworzony na fazę 
gazową.  

Instalacja przesyłowa, od stacji zgazowania azotu do budynku, poprowadzona będzie po 
elewacji istniejących budynków. Instalacja przesyłowa wewnątrz hali wykonana zostanie 
obwodowo (planuje się dodatkowe połączenia w miejscach odpowiednich dla linii 
technologicznych). Nowe urządzenia technologiczne zostaną połączone z istniejącą instalacją.   

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 1271 położonej w Namysłowie przy  
ul. Pułaskiego 6. 

 
2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
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przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia (zamiana zbiornika ciekłego azotu na 
większy) i przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia znikoma skala jego 
oddziaływania na środowisko nie przyczyni się do wystąpienia efektów oddziaływania 
skumulowanego. 

3) różnorodność biologiczna, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby  
i powierzchni ziemi:  

Projektowany obiekt planuje się zasilać w energie elektryczną z istniejącej sieci lub 
dołożenie dodatkowej linii zgodnie z warunkami przyłączeniowymi dostawcy energii. Planowane 
przedsięwzięcie (w fazie eksploatacji) przewiduje zużycie niewielkiej ilości energii. Eksploatacja 
instalacji nie będzie powodowała zużycia wody ani żadnych innych surowców, materiałów czy 
paliw. 

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:  

 na etapie realizacji inwestycji wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla 
pracowników budowy. 

 eksploatacja stacji będzie się wiązała z powstawaniem niewielkiej ilości wód opadowych  
i roztopowych z terenu utwardzonego pod zbiornikiem. Wody opadowe i roztopowe  
z terenów utwardzonych odprowadzone zostaną poprzez system istniejącej kanalizacji 
deszczowej (po podczyszczeniu w zbiornikach substancji ropopochodnych) do rowu, 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.  

 w związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się ścieków bytowych  
i technologicznych. 

 w związku z eksploatacją przedsięwzięcia może występować nieznaczna chwilowa emisja 
niezorganizowana, wynikająca z przejazdu cystern oraz przeładunku gazu do zbiornika 
magazynowego. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przeładunek będzie odbywał się  
z częstotliwością ok. 40 razy/mc, przez okres ok. 90 min, w związku z czym ewentualna 
emisja azotu do powietrza będzie pomijalnie mała.  Ponadto, azot nie jest substancją 
wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87), nie ma 
własności wybuchowych oraz nie jest gazem palnym, a jako naturalny składnik powietrza 
nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Rozbudowa stacji zgazowania azotu nie jest 
związana z realizacją nowych procesów produkcyjnych, w związku z czym nie wpłynie na 
rodzaj i ilość dotychczas emitowanych substancji do powietrza. Eksploatacja planowanego 
przedsięwzięcia, polegającego na wymianie zbiornika na ciekły azot oraz dwóch parownic, 
nie spowoduje istotnych zmian w emisji hałasu do środowiska. 

 

5) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 

Realizacja przedmiotowego zadania (rozbudowa istniejącej stacji zgazowania azotu) 
wymaga demontażu istniejącej instalacji zbiornika na ciekły azot oraz dwóch parownic. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na jego charakter, nie będzie wpływało na zmiany 
klimatu. Ponadto, realizacja inwestycji nie zmieni krajobrazu oraz ciągów widokowych 
przedmiotowego terenu. 
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6) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 
środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z powstawaniem odpadów 
innych niż niebezpieczne z grupy 15 i 17 w ilości ok. 1 Mg, oraz odpadów 
niebezpiecznych o kodach 15 01 10*, 15 02 02* w ilości ok. 0,02 Mg. 

 Stan techniczny przeznaczonej do demontażu instalacji pozwoli na jej powtórne 
wykorzystanie (sprzedaż) i tym samym nie będzie ona stanowiła odpadu. Na etapie 
realizacji wykonawca robót będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Na etapie eksploatacji instalacji do zgazowania azotu nie będą powstawały odpady. 
Ewentualne prace konserwacyjne czy okresowe przeglądy dokonywane będą przez firmy 
zewnętrzne. 

 
7) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: analizując cechy 

przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan 
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 

 

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 
środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:  

Planowana inwestycja realizowana będzie poza:  

 obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

 obszarami wybrzeży i środowisk morskich, 

 obszarami górskimi lub leśnymi, 

 obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000, 

 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 obszarami przylegającymi do jezior,  

 uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
 

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego bezno(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że 
przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze (gmina Namysłów), na terenie którego 
występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod 
uwagę charakter inwestycji uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy 
stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach: 

 JCWP o kodzie PLRW60001913659 Widawa od zbiornika Michalice do Oleśnicy typ 19 – 
(rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta), monitorowana JCW, status – NAT, stan – zły, ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, cel środowiskowy – dobry stan 
ekologiczny i dobry stan techniczny, odstępstwa – brak; 

 JCWPd o kodzie GW600096, stan – dobry: ilościowy i chemiczny, monitorowana JCW, cel 
środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  - niezagrożona, odstępstwa – brak. 
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Biorąc pod uwagę powyższe ocenia się, że przedsięwzięcie, nie wpłynie negatywnie na 
jakość wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze 
Dorzecza Odry. 

Inwestycja będzie realizowana poza granicami form ochrony przyrody o których mowa  
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651), w 
tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami,  
a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

Na podstawie danych zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego stwierdzono, że część przedmiotowej inwestycji będzie realizowana w 
granicach korytarza ekologicznego Dolina Widawy. Biorąc pod uwagę, że inwestycja dotyczy 
terenów już zabudowanych, należy stwierdzić, że jej realizacja nie będzie miała istotnego wpływu 
na funkcjonalność przyrodniczą ww. korytarza ekologicznego. 

W przypadku gdy realizacja przedmiotowego projektu obejmuje wycinkę drzew, należy 
bezpośrednio przed wycinką przeprowadzić oględziny pod względem występowania gatunków 
chronionych oraz gniazd ptasich. Jeśli gatunki chronione zostaną stwierdzone, realizacja 
zaplanowanych działań może wiązać się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do 
nich mocy przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody. W takim przypadku 
inwestor jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na czynności zakazane wydawane w trybie 
art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony 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.) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Działka nr 1271 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej. 

 

III. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 
kryteriów wymienionych w pkt. I i II oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:  

 zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu 
geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na 
dotychczasową liczbę ludności,  

 transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy przyrodnicze: ze względu na charakter przedsięwzięcia (oddziaływanie lokalne), 
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.   

 charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem 
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 
rozpoczęcia oddziaływania: na etapie realizacji okresowe pogorszenie klimatu akustycznego 
w trakcie prac budowlano – montażowych będzie związane z wykorzystaniem urządzeń, 
maszyn, specjalistycznych narzędzi oraz środków transportu. Prace montażowe prowadzone 
będą wyłącznie w porze dnia w godzinach 6.00 – 22.00.  

 prawdopodobieństwo oddziaływania: podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w pojazdach transportujących materiały  
i maszynach budowlanych. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, iż 
będą one miały charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac.  

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: w związku z eksploatacją 
przedsięwzięcia może występować nieznaczna chwilowa emisja niezorganizowana, wynikająca 
z przejazdu cystern oraz przeładunku gazu do zbiornika magazynowego. Z przedłożonej 
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dokumentacji wynika, iż przeładunek będzie odbywał się z częstotliwością ok. 40 razy/mc, 
przez okres ok. 90 min, w związku z czym ewentualna emisja azotu do powietrza będzie 
pomijalnie mała.  

 powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: zakres rzeczowy przedmiotowego 
przedsięwzięcia (zamiana zbiornika ciekłego azotu na większy) i przedstawiona w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia znikoma skala jego oddziaływania na środowisko nie przyczyni 
się do wystąpienia efektów oddziaływania skumulowanego. 

 możliwości ograniczenia oddziaływania: Uciążliwości związane z przedmiotowym 
przedsięwzięciem będą miała charakter krótkotrwały i ustąpią z chwilą zakończenia prac. 

 

Ponadto odnosząc się do uwag i wniosków Pani Elżbiety Tunickiej, zam. (dane usunięte), 
(dane usunięte); Pani Danuty Migacz, zam. (dane usunięte), (dane usunięte); Pani Jolanty Ruszczak, zam. 
(dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) oraz Pani Krystyny Kwietniewskiej zam. (dane usunięte), 
(dane usunięte), Burmistrz Namysłowa dokonał wnikliwej analizy dokumentacji przedmiotowej 
sprawy i stwierdził, iż brak jest podstaw do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Przy swojej ocenie wzięto pod uwagę następujące 
argumenty: 

 przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na montażu nowego zbiornika na ciekły azot. 

 w związku z eksploatacją przedsięwzięcia może występować nieznaczna chwilowa emisja 
niezorganizowana, wynikająca z przejazdu cystern oraz przeładunku gazu do zbiornika 
magazynowego. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przeładunek będzie odbywał się  
z częstotliwością ok. 40 razy/mc, przez okres ok. 90 min, w związku z czym ewentualna 
emisja azotu do powietrza będzie pomijalnie mała. Ponadto, azot nie jest substancją 
wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87), nie ma 
własności wybuchowych oraz nie jest gazem palnym, a jako naturalny składnik powietrza nie 
stwarza zagrożenia dla środowiska. Rozbudowa stacji zgazowania azotu nie jest związana  
z realizacją nowych procesów produkcyjnych, w związku z czym nie wpłynie na rodzaj i ilość 
dotychczas emitowanych substancji do powietrza. Eksploatacja planowanego 
przedsięwzięcia, polegającego na wymianie zbiornika na ciekły azot oraz dwóch parownic, 
nie spowoduje istotnych zmian w emisji hałasu do środowiska. 

 na etapie eksploatacji instalacji do zgazowania azotu nie będą powstawały odpady. 

 eksploatacja stacji będzie się wiązała z powstawaniem niewielkiej ilości wód opadowych  
i roztopowych z terenu utwardzonego pod zbiornikiem. Wody opadowe i roztopowe  
z terenów utwardzonych odprowadzone zostaną poprzez system istniejącej kanalizacji 
deszczowej (po podczyszczeniu w zbiornikach substancji ropopochodnych) do rowu, 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.  

 w związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się ścieków bytowych  
i technologicznych. 

 po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, analizując wszystkie wyżej opisane cechy 
przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan 
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 
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Mając na względzie ww. kryteria i uwarunkowania zamierzenia inwestycyjnego, biorąc pod 
uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 
Powiatowe Inspektora Sanitarnego w Namysłowie stwierdzono, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 
 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


