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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, 

powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 151/1, stanowiącej 

własność Gminy Namysłów. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na podstawie 

umowy użyczenia zawartej w dniu 1 stycznia 2007 r. z Gmina Namysłów. 

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej 

dla zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.  

Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia 

deponowania odpadów biodegradowlanych. Z kolei celem zadania jest: 

– zmniejszenie masy i objętości odpadów; 

– zmniejszenie zawartości wody w odpadach; 

– stabilizacja substancji organicznej; 

– zmniejszenie potencjału gazotwórczego; 

– zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie; 

– higienizacja. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Ziemiełowice, na działce o nr ew. 151/1, 

w bezpośrednim sąsiedztwie:  

– od strony północnej i zachodniej – terenu składowiska odpadów, 

– od strony południowej i wschodniej – terenów wykorzystywanych rolniczo. 

Powierzchnia działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi około 42 000 

m
2
. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosić będzie około 7 000 m

2
. Obszar inwestycji 

stanowi fragment terenu należącego do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Ziemiełowicach (powierzchnia terenu składowiska jest około 12,7 ha). Aktualnie 

na działce nr 151/1 znajduje się: 

 stacja odzysku frakcji drobnej o przepustowości około 100 m
3
/h, składająca się z 

następujących elementów: 

– leja zasypowego, o pojemności około 6 m
3
, 

– przenośnika wznoszącego, o szerokości 1,0 m, 

– sita bębnowego o długości czynnej około 5,0 mi średnicy 2,4 m, 

– przenośnika podsitowego, o szerokości 1,0 m, 

– przenośnika odbierającego balast, o szerokości 1,0 m, 



– centralnej szafy sterowniczej; 

 modułowa kabina sortownicza, sześciostanowiskowa, do ręcznej segregacji odpadów ( 

w szczególności tworzyw sztucznych, metali i szkła); 

 plac do gromadzenia i kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu instalacji do mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach. Odpady o kodzie 20 03 01 

tj. niesegregowane odpady komunalne w ilości około 25 000 Mg/rok przesiewane będą na 

sicie bębnowym o średnicy oczek 40 mm. Odpady podsitowe (mniejsze niż 40 mm) w ilości 

około 10 000 Mg/rok poddawane będą stabilizacji tlenowej, natomiast pozostałe tj. 19 12 12 

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11) w ilości około 15 000 Mg/rok kierowane będą do 

modułowej kabiny sortowniczej, skąd po wysegregowaniu surowców wtórnych tj. szkła, 

tworzyw sztucznych i metali, kierowane będą na składowisko odpadów. Proces tlenowej 

stabilizacji frakcji prowadzony będzie dwuetapowo. Pierwszy etap trwać będzie około 2-4 

tygodni i polegać będzie na stabilizacji z wykorzystaniem reaktorów kompostowych (tuneli 

lub hal), z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Drugi etap polegać 

będzie na dojrzewaniu kompostu w pryzmach, na otwartym placu, przez około 6-10 tygodni. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie: 

– sześć reaktorów kompostowych (tuneli lub hal) z systemem napowietrzani, o wymiarach 

około 6,5 m x 20,0 m x 4,0 m (szer. x dł. x wys.), 

– system oczyszczania powietrza poprocesowego z wykorzystaniem biofiltra, 

– plac dojrzewania kompostu, o powierzchni około 2 400 m
2
. 

Przepustowość instalacji kształtować się będzie na poziomie około 10 000 Mg/rok. W wyniku 

tlenowej stabilizacji powstanie stabilizat (odpad o kodzie 19 05 03 kompost  niespełniający 

wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin), w ilości 

około 9 000 Mg/rok, który po dodatkowym doczyszczaniu może być poddany odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu poprzez składowanie. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice przyjętego Uchwałą 

nr XXIII/340/01 przez Radę Miejską w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., oznaczony 

jest symbolem Nu – tereny wysypisk odpadów komunalnych. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - 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) oraz w załączniku II pkt 11 lit. b) 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 (Dz. U. UE. L 175/40) 

gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. 

 

 


