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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa budynku produkcyjnego z 

podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 

deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym 

budynkiem. Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie w północno – wschodniej 

części istniejącego zespołu budynków produkcyjnych fabryki lodów, przy wschodnie ścianie 

budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną dwie istniejące automatyczne linie 

technologiczne do pakowania gotowego produktu. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 9/2 i 9/5 w miejscowości Namysłów na 

terenie istniejącego zakładu Nestle Polska S.A. i graniczyć będzie: 

– od strony północnej  - z droga wojewódzką nr 451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów  

(działka nr 838/2); 

– od strony południowej – z terenem kolejowym (działka nr 823/2); 

– od strony wschodniej – z działką usługowo – przemysłową nr 9/4; 

– od strony zachodniej – z działkami usługowymi nr 9/11 i 9/6 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 510 m od granicy terenu 

inwestycji. 

W projektowanym budynku zlokalizowane będą dwie istniejące linie technologiczne do 

pakowania gotowego produktu – mieszanki lodów, który przygotowywany będzie w 

sąsiednim budynku i tłoczony hermetycznymi przewodami technologicznymi do zbiorników 

na mieszankę lodową – mikser. Gotowa mieszanka ze zbiorników typu mikser rurociągami 

technologicznymi przekazywana będzie na dwie linie do pakowania: linia technologiczna nr 1 

dla lodów impulsowych  - pojedynczych, na patykach, oraz linia technologiczna nr 2 dla 

lodów w pojemnikach o pojemności 500 ml. 

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie warunków pracy oraz organizacji produkcji. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost poziomu produkcji o ok. 3 % w stosunku do 

stanu obecnego. Przewidziany do budowy obiekt będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni 

opalanej gazem. 

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na 

działkach nr 9/2 i 9/5 położonych w Namysłowie oznaczonych 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 dnia10 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 92 i 93 –  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 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


