
Załącznik nr 2 do decyzji nr GK.IV.7624/25/09  
                                                                    z dnia 31.12.2009 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: 
Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie  
 
1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie usytuowane w Rychnowie gmina Namysłów na działce o pow. 3.5009 ha: 
- rewitalizacja parku – odtworzenie pierwotnego układu ścieŜek i szaty roślinnej, 
- wykonanie oczka wodnego – bez dopływu, 
- przebudowa budynku o pow. 104 m2 (tzw. „domek ogrodnika” – adaptacja na pokoje gościnne), 
- budowa kortu tenisowego. 
 
 
dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres): 
Rychnów pow. Namysłowski, jednostka ewidencyjna 160602.5 Namysłów – obszar wiejski. Obręb 0051 
Rychnów. Pow. 3.5009 ha, nr działki 8/4 
 
2) obsługa komunikacyjna: 
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu 
od strony gospodarstwa rolnego firma „KŁOS” – Rychnów. 
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją 
16 
- i na obszarach przyległych 
Nie dotyczy 
- ilość samochodów osobowych  
10 szt./dobę, 
- ilość samochodów cięŜarowych i innych pojazdów 
2 szt./dobę, 
 
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 
sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 
powierzchnia budynku „Domek ogrodnika” 104 m2 ,  
pałacu – 460 m2, 
szata roślinna ok. 2.8 ha 
powierzchnia całkowita 3.5009 ha. 
Pałac w trakcie prac przygotowawczych do odbudowy (aktualne pozwolenie na odbudowę) domek 
ogrodnika – nie uŜytkowany. Park pokryty szatą roślinną w trakcie inwentaryzacji szaty roślinnej. 
 
4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka 
istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie i odtworzenie pierwotnego załoŜenia parku. Wyczyszczenie i 
odtworzenie oczka wodnego. Prześwietlenie i oczyszczenie drzewostanu. Przebudowa – remont domku 
ogrodnika. 
 
5) opis wariantów przedsięwzięcia: 
1. dokumentacja dendrologiczna – parku 
2. rewitalizacja całego parku wraz z odtworzeniem układu ścieŜek i małej architektury, ogrodzenia, oczka 
wodne itp. 
3. budowa kortu tenisowego 



4. przebudowa domku ogrodnika z przeznaczeniem na pokoje gościnne. 
 
 
6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, 
paliw oraz energii: 
w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 
• elektryczną 15 kW/MW, 
•cieplną 25 kWIMW, 
• gazową brak m3/h 
 
7) rozwiązania chroniące środowisko: 
1. zastosowanie podgrzewania wody przez system solarny (wody uŜytkowe) domek ogrodnika 
2. nowe nasadzenia drzew i krzewów 
3. oczyszczenie terenu parku ze śmieci i nieczystości 
4. wyczyszczenie i ponowne ukształtowanie rowów odprowadzających wodę deszczową. 
 
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 budynku (domek ogrodnika) odprowadzane do szamba, wywoŜone przez firmę uprawnioną. 
Szacunkowa ilość ścieków odprowadzana do szamba ok. 90 m3 na miesiąc. 
 
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 
nie dotyczy 
 
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 
wody opadowe z budynku odprowadzane do gruntu przez rozsączanie. 
  
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 
odpady komunalne wywoŜone przez firmę Ekowod Namysłów. Segregacja śmieci, odpady zielone – 
kompostowanie. 
 
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: 
nie dotyczy 
 
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 dotyczy 


