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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji olejowej poprzez 

wymianę zbiornika na olej opałowy na nowy o pojemności 9000 litrów. Przedsięwzięcie 

planowane jest w miejscowości Namysłów na działce nr 9/5. Łączna powierzchnia terenu na 

którym planuje się realizacje przedsięwzięcia wynosi 16.480 m
2
. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

– wykonanie płyty fundamentowej o powierzchni ok. 13 m
2
 pod zbiornik na olej opałowy, 

– zamontowanie dwupłaszczowego zbiornika na olej opałowy o poj. 9 m
3
, 

– wykonanie instalacji obiegowej z rur stalowych o średnicy 25 mm i długości ok. 40 m. 

W skład instalacji dwupłaszczowego zbiornika na olej opałowy wchodzą: 

– zbiornik zewnętrzny o objętości 110 %, 

– zbiornik wewnętrzny o objętości nominalnej, tj. 9000 l, 

– właz rewizyjny, 

– sonda poziomu, 

– czujnik przecieku, 

– odpowietrznik. 

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 

nr 9/5 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem: 

C.3UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich 

zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi 

rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno – biurowe 

oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z 

obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131  

z 1 lutego 2010 r.). 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust.1 pkt 35 –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 10 a) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 

03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego 

przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.  

 


