
 
Załącznik nr 1 do decyzji nr 
GK.IV.7624/1/09 z dnia 15 .04.2009r 

 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
 
 

Przedsięwzięcie obejmuje wyposaŜenie ulic Oleśnickiej i Sycowskiej w Namysłowie, 
w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków 
komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami: 

• Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• Dyrektywą 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 

 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 63, 72 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                            
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                              
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, moŜe wymagać sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Planowana realizacja przedsięwzięcia obejmuje: 
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

• sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 160-300 mm o długości ok. 1,2 km wraz                 
z przepięciem istniejących budynków, 

2) budowę sieci wodociągowej: 
• budowę sieci wodociągowej Ø 225 mm o długości ok. 0,7 km. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych 

Namysłowa (obręb: Smarchowice Małe działka nr: 304; obręb Namysłów działki nr: 
649/1; 630; 654;  13; 12/4; 12/3; 12/33; 11/2; 11/1; 4/1; 5/1; 656; 6/2; 754; 7/5; 7/6; 
8/11; 8/2; 724; 259/25; 259/15; 259/26; 259/27; 838/1; 631; 6/5; 649). 
. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane surowce w postaci 
rur kanalizacyjnych kamionkowych Ø 160-300 mm o długości ok. 1,2 km                                   
i wodociągowych z tworzyw sztucznych Ø 225 mm. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
Załącznik nr 2 do decyzji nr 
GK.IV.7624/1/09 z dni 15.04.2009r. 

 
 
 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 200r r. ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 , poz. 1227) 
 
Nazwa zadania: 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci 
wodociągowej wzdłuŜ ul. Oleśnickiej w Namysłowie. 
 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
 

Przedsięwzięcie obejmuje wyposaŜenie ulic Oleśnickiej i Sycowskiej w Namysłowie, 
w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków 
komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami: 

• Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• Dyrektywą 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 

 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 63, 72 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                            
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                              
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, moŜe wymagać sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Planowana realizacja przedsięwzięcia obejmuje: 
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

• sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 160-300 mm o długości ok. 1,2 km wraz                 
z przepięciem istniejących budynków, 

4) budowę sieci wodociągowej: 
• budowę sieci wodociągowej Ø 225 mm o długości ok. 0,7 km. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych Namysłowa 
(działki nr: 304; 649/1; 630; 654; 13; 12/4; 12/3; 12/33; 11/2; 11/1; 4/1; 5/1; 656; 6/2; 
754; 7/5; 7/6; 8/11; 8/2; 724; 259/25; 259/15; 259/26; 259/27; 838/1; 631; 6/5; 649). 
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 



 
przestrzennego. 
Szczegółowy wykaz działek wraz z niezbędnymi informacjami, na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie, przedstawiono w załączonym wykazie właścicieli 
i władających. 

 
2) Obsługa komunikacyjna: 
 
 Charakter przedsięwzięcie nie jest nastawiony na obsługę komunikacyjną. 
 
3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób  ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 
 
 Przewidywana powierzchnia, która zostanie zajęta pod infrastrukturę wodno-ściekową 

wyniesie ok. 500 m2. 
 
4) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
  
 Zrealizowanie działań ujętych we wniosku jest niezbędne w celu odprowadzania 

oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, zgodnie z obowiązującymi 
normami i standardami, zarówno polskimi jak i unijnymi, oraz stworzenia barier 
rozwojowych dla terenu objętego przedsięwzięciem. 
Wszystkie ścieki z obszaru objętego przedsięwzięciem systemem grawitacyjnym, 
zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.  
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej stanowią liniowe obiekty 
budowlane, uzupełniające istniejącą infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego 
uzbrojenia terenu. 
Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej obejmują wykonanie sieci 
grawitacyjnej z rur kamionkowych ułoŜonych ze spadkiem min. 0,5 % i max. do 
głębokości 3,5 m ppt. Studnie rewizyjne przelotowe planuje się wykonać z tworzywa 
sztucznego, a węzłowe – jako betonowe.  
Przyłącza kanalizacyjne zostaną wykonane z rur z tworzywa sztucznego i ułoŜone ze 
spadkiem większym od 1,5%. Na kaŜdej posesji przewiduje się zlokalizować 
studzienkę rewizyjną z tworzywa sztucznego. 
 
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych. 

 
5) Opis wariantów przedsięwzięcia: 
 

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia rozpatrywano następujące warianty: 
1) sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego i sieć wodociągowa 

ciśnieniowa z rur z tworzywa sztucznego, 
2) sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur kamionkowych i sieć wodociągowa 

ciśnieniowa z rur z tworzywa sztucznego, 
3) sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur z tworzywa sztucznego i sieć wodociągowa 

ciśnieniowa z rur z tworzywa sztucznego. 
 

Ze względów ekologiczno-ekonomicznych wybrano wariant drugi przedsięwzięcia, tj. 
sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur kamionkowych i sieć wodociągową ciśnieniową 
z rur z tworzywa sztucznego. Całość powstałych ścieków wprowadzonych do systemu 
kanalizacyjnego zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 



 
 
6) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii: 
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane surowce w postaci rur 
kanalizacyjnych kamionkowych Ø 160-300 mm o długości ok. 1,2 km                                   
i wodociągowych z tworzyw sztucznych Ø 225 mm. 

 
7) Rozwiązania chroniące środowisko: 
 

Planowane przedsięwzięcie z punktu widzenia ochrony środowiska jest inwestycją 
chroniącą wody podziemne i powierzchniowe przed potencjalnym, nielegalnym                     
i niekontrolowanym zanieczyszczaniem ściekami komunalnymi. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wyłączenie z eksploatacji istniejącą strefową 
przepompownię ścieków w ul. Oleśnickiej, wyposaŜoną w 2 pompy o mocy 1,3 kW 
kaŜda, co dodatkowo wpłynie na poprawę środowiska w postaci wyeliminowania 
zuŜycia energii elektrycznej. 

Najbardziej z oczywistych rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu 
na środowisko będzie rzetelne wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. stosowanie 
połączeń gwarantujących 100% szczelności oraz najlepszych technologii 
materiałowych, co wyeliminuje ewentualne przecieki i infiltrowanie ścieków w głąb 
gruntu oraz zapobiegnie zanieczyszczaniu wód podziemnych. 
Podczas robót budowlanych nie będą stosowane preparaty niebezpieczne dla zdrowia                      
i Ŝycia ludzi oraz środowiska naturalnego. Wszystkie uŜyte materiały, maszyny                        
i urządzenia będą posiadały wymagane atesty dopuszczające je do stosowania                           
w budownictwie.  
Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie planuje się urządzeń stanowiących źródła 
powstawania promieniowania jonizującego lub innych zakłóceń. 

 
Biorąc powyŜsze pod uwagę, eksploatacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie będzie 
generowała znacznych zanieczyszczeń w stosunku do stanu istniejącego, a wręcz 
przeciwnie – przyczyni się do mniejszego zuŜycia energii elektrycznej. 
 

8) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

 
a)  ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych: 
 

Ilość odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych uzaleŜniona będzie od 
potencjalnych uŜytkowników korzystających z wybudowanej sieci.  
Wszystkie powstające ścieki socjalno-bytowe z obszaru objętego przedsięwzięciem               
systemem grawitacyjnym będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków                                   
w Namysłowie, gdzie zostaną poddane procesowi oczyszczania metodą mechaniczno-
biologiczną. 

 
 
 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 
 

Planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego, a co za tym idzie, nie 



 
będzie generowało powstawania ścieków technologicznych.  

 
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 
 
 Charakter  przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania wód opadowych.  
 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 
 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie powodowała powstawanie odpadów w postaci 
osadów ściekowych wykorzystywanych następnie rolniczo, skratek oraz piasku                       
z piaskowników, które będą przekazywane na składowisko odpadów                                      
w Ziemiełowicach jako warstwy izolacyjne. 
 
Przewidywane ilości powstawania odpadów uzaleŜnione będą od ilości i składu 
wprowadzanych do sieci ścieków socjalno-bytowych przez potencjalnych 
uŜytkowników wybudowanej sieci 

 
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: 
 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania maszyn                            
i urządzeń. 

 
9)  moŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 
 
 Przedsięwzięcia nie będzie oddziaływało transgranicznie na środowisko. 
 
10) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       

o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się                
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

 
 Na terenie objętym przedsięwzięciem nie występują obszary chronione. 

 
11)   Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 

uŜytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony 
środowiska), spowodowane tym, Ŝe mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane 
standardy jakości poza terenem zakładu lub innego obiektu: 

 
Rodzaj przedsięwzięcia i sposób uŜytkowania terenu nie wymagają ustanowienia 
obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

 
 


