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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat 

namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność 

Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.  

Przedsięwzięcie będzie polegało na:  

– budowie zespołu czterech tankofermentatorów, realizowanej jako dobudowa do już 

istniejących czterech zbiorników, 

– przebudowie kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych, 

– rozbiórce budynku magazynu. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zużycia energii ani zmiany bilansu 

cieplnego oraz wzrostu poziomu produkcji. Takie rozwiązanie pozwoli jedynie na zmianę 

fermentacji klasycznej na fermentację z tankofermentatorów. 

W ramach eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się dodatkowego 

zużycia wody na cele technologiczne co oznacza, że nie będzie miało ono wpływu na funkcjonującą 

w zakładzie gospodarkę wodno – ściekową. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych 

związanych z okresową emisją substancji do powietrza, hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów. 

Uciążliwości związane z pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi i montażowymi będą miały 

charakter lokalny i krótkotrwały. 

 

W ramach prowadzonej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi emisja 

zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się instalowania dodatkowych źródeł hałasu. 

Najbliższe od terenu przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej, chronione ze względu na 

hałas, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku zachodnim. 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii.  

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 

886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem A.1UP – 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 zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów                

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub 

montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 

przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie 

osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. 

browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 


