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w/g rozdzielnika  

 

W związku z wnioskiem z dnia 27.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.11.2018 r.) 
inwestora Browar Namysłów Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 26,46-100 Namysłów, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa beztlenowo – tlenowej oczyszczalni 
ścieków dla „BROWARU NAMYSŁÓW” Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego w Namysłowie 
przy ul. Bolesława Chrobrego 26”. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: 

1. Budowę nowego zbiornika  (T104) ścieków surowych, o pojemności maksymalnie 600 m3,  
wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2. Doprowadzenie podziemnych rurociągów ścieków surowych do zbiornika; 
3. Zmianę lokalizacji istniejącej pochodni biogazu F601. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 828/1 obręb Namysłów przy ul. 
Kraszewskiego.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 
1336 z 15 maja 2014 r.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolami: 1UP i 1ZP. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wyłącznie realizację inwestycji 
na części ww. działki, dla których miejscowy plan ustala przeznaczenie, zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania oznaczone symbolem 1UP – 
teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe, w tym budynki 
związane z przemysłem browarniczym, budynki magazynowe, budynki biurowe i konferencyjne, 
budynki handlu, gastronomi wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą 
zabudową. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 78 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 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 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.). 

 
Sprawę prowadzi:  
Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu 
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