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Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) 
Nazwa zadania: Rozbudowa hali „Orzeł” w Namysłowie przy ulicy Kolejowej w dz. nr Ew 
891/11 obręb Namysłów. 
Inwestor : Gmina Namysłów ul. Dubois 3 46-100 Namysłów 
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 
Usytuowanie przedsięwzięcia – działka nr ewid. 891/11, obręb geodezyjny Namysłów, przy 
ul Kolejowej, 46-100 Namysłów. 
Planowane przedsięwzięcie – Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie. Rozbudowa ma na celu 
uzyskanie dodatkowego pomieszczenia - sali ćwiczeń dla zapaśników o wymiarach 
wewnętrznych 25,00m x 13,00m z wejściem z pomieszczenia siłowni. 
Planowana - wysokość w pomieszczeniu na zapleczu magazynowym (3,0m) 
- wysokość pomieszczenia sali (2,5 - 6,5m) 
Obiekt wyposaŜony zostanie w instalacje: 
- energetyczną (oświetlenie, gniazda) 
- CO (z istniejącego węzła cieplnego z ciepłowni miejskiej) 
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
- CWU i woda zimna - z istniejącego zaplecza sanitarnego 
- kanalizacji sanitarnej - j.w. 
- odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej 
- zapotrzebowanie ciepła - 30kW 
- współczynnik przenikania ciepła - dla ścian - Uk = 0,25 
- dla stropodachu - Uk = 0,20 
- dla okien i drzwi – Uk = 1,6 
dane dotyczące działek(nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel) 
Działka nr Ew 891/11, obręb Namysłów, arkusz 9, powierzchnia 5090 m2, właściciel 
Gmina Namysłów 
2) Obsługa komunikacyjna 
lokalizacja wjazdu i wyjazdu – wjazd i wyjazd z istniejący z drogi gminnej dz nr Ew 1075/4 
ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych – 
45 szt. 
ilość samochodów osobowych szt./dobę – 39 szt. 
ilość samochodów cięŜarowych i innych pojazdów szt./dobę– nie dotyczy 
3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną : 
Powierzchnia działki nr ewid. 891/11 wynosi 0,509h. 
Powierzchnia dobudowywanego obiektu salki ćwiczeń dla zapaśników oraz zaplecza 
magazynowego wynosi około 330,0 m2 

W chwili obecnej teren na którym zlokalizowana zostanie planowana salka 
uŜytkowany jest jako boisko, na którym brak jest pokrycia szatą roślinną 
Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia 
4) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia) 
Budowa nowej salki do ćwiczeń dla zapaśników dla Klubu Sportowego „ORZEŁ” w 
Namysłowie realizowana będzie następującymi metodami: 
• Fundamenty Ŝelbetowe wylewane. 



• Zaplecze magazynowe - technologia tradycyjna, murowana, pustaki 
Porotherm 30cm + 10cm styropianu. Więźba dachowa drewniana, pokrycie 
blachą trapezową, sufit podwieszany z płyt g- k ocieplony wełną mineralną. 
• Sala - konstrukcja ścian - ryglówka Ŝelbetowa, wypełnienie ścian Porotherm 
30cm + 10cm styropianu, przykrycie powłoka samonośna z blachy powlekanej 
w systemie ABM, ocieplenie wełną mineralną 20cm. 
5) Opis wariantów przedsięwzięcia 
Brak rozwiązań wariantowych. 
6) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców materiałów, paliw oraz 
energii: 
W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia: 
• szacunkowa ilość wykorzystywanej wody nie będzie odbiegała od ilości 
wykorzystywanej podczas budowy innych obiektów budowlanych o podobnej 
konstrukcji. 
• ilość surowców i energii zuŜytych do budowy omawianej sali będzie równieŜ 
analogiczna jak dla innych obiektów tego typu. 
W trakcie uŜytkowania salki do ćwiczeń: 
• zapotrzebowanie ciepła (ogrzewanie, cwu) - ok. 30kW. 
Elektryczną 20 kW 
Cieplną 30 kW 
Gazową nie dotyczy 
7) Rozwiązania chroniące środowisko 
Dla spełnienia wszelkich norm środowiskowych przedsięwzięcie wymaga 
realizacji zadań w poszczególnych segmentach środowiska. 
Zmniejszenie emisji substancji do powietrza podczas realizacji przedsięwzięcia 
wymaga poniŜej przedstawionych działań: 
_ naleŜy dbać o utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym maszyn 
budowlanych, 
_ teren budowy naleŜy utrzymywać w czystości, a składy kruszyw, cementu i 
innych materiałów budowlanych zabezpieczyć przed wtórnym pyleniem. 
Emisja hałasu do środowiska w czasie budowy oraz jej ograniczanie 
uzaleŜnione jest znacznej mierze od: 
_ przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji 
maszyn i urządzeń budowlanych zapewniających niŜszą emisję hałasu a 
tym samym ochronę środowiska akustycznego. 
W wyniku uŜytkowania sali gimnastycznej jednym ze zuŜywanych zasobów 
naturalnych będzie woda w niewielkiej ilości. Realizacja poniŜszych zaleceń, 
warunkuje oszczędną i racjonalną gospodarkę wodną poprzez: 
_ całkowitą eliminację przecieków, 
_ systematyczne przeglądy instalacji. 
Zastosowanie jako źródła ciepła kotłowni miejskiej (wykorzystanie miejskiej 
sieci ciepłowniczej) zapewni niskie emisje zanieczyszczeń do powietrza. 
Prawidłowa gospodarka odpadowa omawianego klubu wymaga spełnienia 
poniŜszych wymogów: 
_ wytwarzane odpady komunalne zbierane powinny być selektywnie i czasowo 
gromadzone w odpowiednio do tego przystosowanych pojemnikach lub 
kontenerach, 
_ zastosowane pojemniki i kontenery posiadać mają zamknięcie 
zabezpieczające przed opadami i wykonane powinny być z materiału 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, 



_ odpady magazynowane muszą być w warunkach uniemoŜliwiających 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Postępowanie z czystymi wodami opadowymi i roztopowymi w 
dobudowywanym obiekcie polegało będzie na odprowadzeniu ich do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, co nie wpłynie negatywnie na stosunki gruntowo-wodne na 
omawianym terenie oraz terenach przyległych. 
8) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko 
a) ilość i sposób oprowadzenia ścieków socjalno – bytowych : nie dotyczy 
b) ścieki technologiczne - brak 
c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej 
d) rodzaj, przewidywane odpady i sposób postępowania - nie przewiduje się wytwarzania 
odpadów i w związku z czym ich utylizacji 
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn – instalacja wentylacji (wentylatory 
dachowe), oświetlenie pomieszczenia Sali( max 500 lux) wraz z instalacją c. o 
(grzejniki , pompa obiegu wody c. o) 
9) Oddziaływanie transgraniczne na środowisko -nie dotyczy tej inwestycji 
10) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody (Dz. U. 92. poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w 
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 
W bliŜszym i dalszym sąsiedztwie inwestycji nie występują tego typu obszary. 
11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 
uŜytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w ar. 135 Prawa ochrony środowiska) 
spowodowane tym, Ŝe mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych , 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska 
poza terenem zakładu lub innego obiektu: 
Nie przewiduje się wprowadzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania. 


