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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 6/5 k. m. 3 w 

Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię1,4211 ha i jest 

własnością inwestora. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:  

– budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m
3
 każdy. Sumaryczna pojemność 

zbiorników paliwa wyniesie 90 m
3
, w tym łączna pojemność zbiorników na olej 

napędowy 60 m
3
 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m

3
, 

– projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m
3
, 

– posadowienie budynku stacji paliw o powierzchni całkowitej do 275 m
2
, 

– budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej 

napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania 

samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory 

projektuje się pod wiatą.  

Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację 

przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.: 

– etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego 

dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych 

LPG , 

– etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z 

dystrybutorami, 

– etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw. 

Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, położony jest na obszarze 

o symbolu 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 obiekty produkcyjne lub 

ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie 

Nr XXXIII/321/09 z dnia 10.12.2009r.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji paliw płynnych, na 

podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy ooś, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2) i § 3 ust. 1 pkt 35) 

(instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji 

chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy 

naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu 

płynnego) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), należy do 

planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 


