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Charakterystyka przedsięwzięcia  
 

Przedmiotowa stacja zlokalizowana zostanie w Namysłowie przy ul. Bohaterów 
Warszawy, na działkach nr 1101; 1104/24; 1104/26 (w pobliŜu skrzyŜowania z ulicą  
J. Piłsudskiego). Teren przeznaczony pod budowę stacji paliw zlokalizowany jest  
na południe od centrum Namysłowa. Łączna powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i 
drogi nieruchomości wynosi 1809 m2, co stanowi 57% całkowitej powierzchni działki, tereny 
biologicznie czynne stanowią 43% powierzchni tj. 1359 m2. Wjazd o szerokości 7,0 m 
odbywał się będzie z ul. Bohaterów Warszawy; wjazd/wyjazd o szer. 6,0 m na drogę 
dojazdową powiązaną z ul. Bohaterów Warszawy. W skład inwestycji wchodzi: 

� MontaŜ dwóch podziemnych zbiorników na paliwo, dwukomorowych i 
dwupłaszczowych, kaŜdy o V= 50,0 m3. Oba zbiorniki wyposaŜone będą w system 
kontrolno – pomiarowy. 

� Obok zbiorników zlokalizowana zostanie studnia zlewowa paliw, poprzez którą 
napełniane będą zbiorniki magazynowe. 

� MontaŜ podziemnego zbiornika magazynowego na gaz płynny propan – butan. 
Pojemność zbiornika: 9950 l. 

� Wykonanie wiaty nad stanowiskami tankowania paliw: 153,0 m2. 
� Pod wiatą wykonanie dwóch wysepek, na których zbudowane zostaną trzy 

dystrybutory paliwowe i jeden dystrybutor gazu LPG. 
� MontaŜ automatycznej myjni samochodów osobowych. 
� Wykonanie nawierzchni szczelnych pod wiatą dystrybutorowi oraz w rejonie zlewu 

paliw. 
� MontaŜ obok zbiornika gazowego stalowego kontenera aŜurowego do 

przechowywania butli z gazem płynnym, o łącznej masie nie przekraczającej 440 kg. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 
257, poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do grupy 
przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być 
wymagane. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach połoŜonych w Namysłowie oznaczonych na 
rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy, 

PBS – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),  
zgodnie z załoŜeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).  


