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Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka wodociągu z hydrantem, ciepłociągu, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Pułaskiego  w Namysłowie w zakresie 
niezbędnym do zaopatrzenia w media projektowanych czterech budynków mieszkalnych. 
Inwestycja przewiduje wykonanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych o 
łącznej długości ok. 500 mb. Układane przewody wykonane będą jako podziemne, jedynie na 
czas robót przewiduje się zajęcie obszaru ok. 750 m2.  

Zakres bezpośredniego oddziaływania przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia 
ograniczał się będzie jedynie do działek zajętych pod prace budowlane. Na działki sąsiednie 
inwestycja będzie jedynie w sposób krótkotrwały podczas budowy (hałas, utrudnienia w 
ruchu, ewentualne pylenie), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną.  

Zastosowana technologia na etapie budowy ma minimalny wpływ na jego 
pogorszenie. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą: 
- hałas pracujących koparek, środków transportowych, elektronarzędzi, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracujących maszyn, samochodów.  

Prace z uŜyciem sprzętu będą wykonywane w godzinach od 7.00 do 18.00.  
Aby ograniczyć hałas i nie dopuścić do ewentualnych wycieków szkodliwych 

substancji do otoczenia naleŜy uŜywać sprawnie technicznego sprzętu i maszyn. 
Planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i na etapie eksploatacji po 
zrealizowaniu inwestycji nie będzie powodować zuŜycia wody oraz innych surowców, w tym 
paliw i energii.  

Realizacja inwestycji przewidziana jest na terenie zurbanizowanym i silnie 
uzbrojonym. Nie wystąpi przekształcenie powierzchni terenu. Na etapie budowy uciąŜliwość  
dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na 
obszarze objętym inwestycją.  Nastąpi przekształcenie gleby obejmujące mechaniczne jej 
zniszczenie, zniekształcenie wskutek zagęszczenia i ugniatania,  przesuszenie lub 
zawodnienie spowodowane zakłóceniem stosunków wodnych. Realizacja inwestycji nie 
wymaga wycinki drzew Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą 
zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym 
i na większym obszarze.  

Prace związane z budową będą miały niewielki wpływ na stan zanieczyszczenia 
powietrza. Emisja pyłowa i zanieczyszczeń gazowych związana będzie  z prowadzeniem prac 
przy wykonywaniu nawierzchni, podczas którego wystąpi krótkotrwała emisja fenoli, benzo-
a-pirenu, naftalenu czy związków odorowych, związana z pracą silników spalinowych, 
sprzętu budowlanego i transportu obsługującego. 
Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: 
 - masy ziemne - kod 17 05 04 
 - inne zmieszane odpady z budowy - kod 17 09 04  
Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r. w sprawie 
katalogu  odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) powyŜsze odpady nie są ujęte na liście 
odpadów niebezpiecznych.  
  


