
Załącznik nr 2 do decyzji nr GK.IV.7624/16/09 
                                                             z dnia 14.09.2009 r. 

 
 
 

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: 
Motel Namysłów ul. Oławska Dz.nr.222/1 
 
1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
Obiekt zlokalizowany w Namysłowie przy ul. Oławskiej na działce NR 222/1 
Projektowany motel przewiduje się na 36 miejsc noclegowych oraz restaurację na 180 
osób. 
dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, 
adres): 
Działka połoŜona jest w Namysłowie przy ulicy Oławskiej nr ew. gruntów 222/1 
Powierzchnia działki 4500 m 2 
Właściciel : Jarosław Czajkowski Laski, Osiedle Nowe 1,Maciej Czajkowski 
Smarchowice Wielkie , ul. Brzegowa 39 ,Jan Czajkowski-Laski ul. Graniczna 9 
2) obsługa komunikacyjna: 

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu…od strony drogi osiedlowej 
• ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją 

           22 samochody osobowe 
•  ilość samochodów osobowych 20 szt./dobę, 
• ilość samochodów cięŜarowych i innych pojazdów 1 szt./dobę, 

 
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy 
sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 
zabudowa + komunikacja – 2250 m2 
tereny zieleni- 2250m2 
dotychczasowo działka niezabudowana 
4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna 
charakterystyka 
istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
W motelu przewidywane zatrudnienie 8 kobiet. Na parterze mieścić się będą 2 sale 
konsumpcyjne na 180 osób, zaplecze kuchenne , zaplecze socjalne dla obsługi, 
sanitariaty, szatnie dla gości, hall z recepcją oraz bufet. Na piętrze przewiduje się 2 
pokoje 3 osobowe obsługi i magazyny pościeli oraz mieszkanie właściciela obiektu, do 
którego prowadzi osobne wejście. Pranie bielizny zlecane będzie wyspecjalizowanej 
pralni.  

5) opis wariantów przedsięwzięcia 
Przewiduje się 1 wariant przedsięwzięcia 
6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 
materiałów, 



paliw oraz energii: 
zapotrzebowanie na wodę- 28 m2 
w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

•  elektryczną 37,92 kW/MW, 
• Cieplną 140kWIMW , 
• Gazową 9,5 m3/h 

7) rozwiązania chroniące środowisko: 
Ścieki socjalno- bytowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i do oczyszczalni 
ścieków, śmieci gromadzone będą w kubłach i kontenerach i wywoŜone na wysypisko 
śmieci komunalne. 
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: 
ścieki z umywalek, zlewozmywaków i odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Ilość 
wszystkich ścieków socjalno-bytowych i technologicznych 28m2/m-c. 
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 
kanalizacyjna sieć wewnętrzna odprowadzająca ścieki z kuchni oraz zaplecza 
kuchennego rozdzielona kaskadowo od ścieków sanitarnych kanalizacji miejskiej. 
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 
wody opadowe-spływ powierzchniowy po terenie działki 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 
opakowania po jedzeniu, puszki metalowe, kartony w ilości 40 szt/m-c. Butelki PCW w 
ilości 1000 szt/m-c ręczniki papierowe w ilości 2000 szt/m-c – gromadzone w 
pojemnikach na odpady i wywoŜone na komunalne wysypisko śmieci. 
 
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: 
przez koncesjowanego przewoźnika, maszyny kuchenne, piece konwektorowe, chłodnie, 
lodówki, zamraŜalki 
9) moŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
Nie dotyczy 
10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody 
(Dz. U. 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania 
przedsięwzięcia 
nie dotyczy 
 
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 
nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania 
 


