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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej, na 

działce nr 8/2 k. m. 3. Teren przedsięwzięcia jest w użytkowaniu wieczystym inwestora. 

Stacja paliw zlokalizowana będzie w północno – zachodniej części miasta Namysłów,                     

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 451. Teren stacji od strony południowej 

sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 451 (trasa z Oleśnicy do Kluczborka), a dalej z terenem 

niezabudowanym i skupem złomu. Od strony zachodniej ze stacją kontroli pojazdów, a ze 

wschodniej z serwisem ogumienia. Od strony północnej za pasem gruntów ornych przebiega 

droga gminna w kierunku Sycowa. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości ok. 

200 m na wschód od terenu stacji. 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej stacji paliw, w miejscu istniejącej 

stacji, ulegającej rozbiórce. Po stwierdzeniu w badaniach geologicznych wykonanych na 

terenie istniejącej stacji, zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami 

ropopochodnymi, w decyzji nr RDOŚ-16-WSI-6618-006/09/mse z dnia 14.04.2009 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu , uzgodnił warunki rekultywacji skażonej 

gleby na terenie istniejącej stacji paliw, której termin zakończenia ustalono na 31.12.2011 r. 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane: 

 prace rozbiórkowe istniejących obiektów stacji, tj.: 

– rozbiórka istniejących obiektów stacji – pawilon, wiata, budynek gospodarczy, 

– demontaż 8 istniejących dystrybutorów paliwa, 

– demontaż zbiorników paliw – 4 zbiorniki paliwowe podziemne, każdy o poj. 

20 m
3
 oraz 5 zbiorników poziemnych (zalanych wodą) wyłączonych z 

eksploatacji, 

– usunięcie rurociągów paliw, instalacji wodno – kanalizacyjnych, 

– usunięcie istniejącej nawierzchni drogowej; 

 prace rekultywacyjne terenu polegające na wydobyciu skażonego w wyniku działania 

istniejących stacji paliw gruntu i jego wymianę. Warstwa gruntu, która nie wykaże 

zanieczyszczenia, zostanie spryzmowana, a następnie wykorzystana do wypełnienia 

ubytków po usunięciu zanieczyszczonego gruntu; 

 prace budowlane obejmujące: 

– budynek sklepu – sala sprzedaży ok. 40 m
2
, 

– wiatę nad dystrybutorami dwusłupowa, 

– altanę śmietnikową, 

– 2 dystrybutory wieloproduktowe, 1 dystrybutor LPG, 1 dystrybutor TIR, 

– studzienkę spustową do zbiorników paliw, 

– 2 dwudzielne, dwupłaszczowe zbiorniki paliw (podziemne – 50 m
3
 każdy) 

– 1 podziemny zbiornik LPG (10 m
3
), 

– instalację paliwową, 

– instalację LPG, 



– stanowisko woda odkurzacz powietrze, 

– włączenia komunikacyjne, nawierzchnie drogowe + tacę szczelną w obrębie 

dystrybutorów, 

– 6 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 1 dla kierowców 

niepełnosprawnych i 2 dla personelu), 

– instalacje wodno – kanalizacyjne z układem separacji substancji ropopochodnych, 

– znaki komunikacji wewnętrznej. 

Ponadto na etapie budowy przewiduje się: 

– wycinkę drzew w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, 

– wykonanie robót ziemnych m. in. niwelacji terenu działki, 

– lokalizacje piezometrów, 

– wykonanie wykopów pod fundamenty i instalacje i wykonanie fundamentów pod 

konstrukcje pawilonu, wiaty oraz pod zbiorniki paliw, 

– montaż urządzeń typowych dla dystrybucji stacji paliw płynnych w tym: rurociągów, 

dystrybutorów z całym oprzyrządowaniem kontrolno – pomiarowym, wyposażenia 

dotyczącego bezpieczeństwa i emisji do środowiska, 

– wykonanie instalacji nawadniającej tereny zielone, 

– zagospodarowanie terenu: wybudowanie dróg wewnętrznych i chodników, wydzielenie 

miejsca magazynowania odpadów komunalnych, wykonanie infrastruktury terenów 

zielonych, montaż elementów małej architektury oraz oznakowanie i oświetlenie terenu, 

– wybudowanie włączenia drogowego stacji z droga wojewódzką nr 451. 

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana hermetyczna instalacja technologiczna 

paliw, obejmująca następujące operacje: 

– napełnianie zbiorników magazynowych paliwa przez zastosowanie metody tzw. 

wahadła gazowego, polegającej na połączeniu przestrzeni gazowej zbiorników 

magazynowych z autocysterną układem rurociągów, co powoduje samoczynny 

przepływ oparów do autocysterny w trakcie zlewania z niej paliwa. Pozwala to na 100 

% eliminację zjawiska tzw. „dużego oddechu” zbiorników (stopień hermetyzacji 1), 

– zastosowanie dystrybutorów wyposażonych w system odsysający opary benzyn                   

z okolic końcówki węża (podczas tankowania pojazdu samochodowego), tzw. VRS o 

skuteczności około 95 % (stopień hermetyzacji 2). Opary paliw z baku tankowanego 

pojazdu zasysane będą przy pistolecie nalewczym pompą oparów zamontowaną w 

dystrybutorze. Intensywność  odbioru oparów przez pompę sterowana jest natężeniem 

przepływu paliwa przez pistolet nalewczy dystrybutora. Zassane opary wydzielonym 

rurociągiem odprowadzanę będą do przestrzeni gazowej podziemnych zbiorników 

paliw. Instalacje paliwowe benzyn zaprojektowane z wykorzystaniem stopnia 

hermetyzacji 1 i 2, 

– odpowietrzenie zbiorników paliw płynnych prowadzone będzie poprzez dwa maszty 

oddechowe (rury o wysokości 4,5 m nad poziomem terenu) zaopatrzone                w 

zawory oddechowe, jeden na benzyny drugi na oleje napędowe, zlokalizowane obok 

studzienki spustowej paliw płynnych.  

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

przyjętym 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.) i oznaczony jest jako C.4UP – 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, o dopuszczalnej zabudowie stacji paliw.  

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 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.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


