Namysłów, dnia 23.09.2016 r.

GK.6220.32.2016.SZ

w/g rozdzielnika
W związku z wnioskiem Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. Z o. o., ul. Pułaskiego 6,
46-100 Namysłów z dnia 05.09.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.09.2016 r.) uzupełniony
w dniu 21.09.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji
nr GK.6220.10.2015 z dnia 28.12.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez
zwiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych.
Planowana zmiana dotyczy „rozbudowy zakładu produkcyjnego w zakresie budowy
instalacji ciekłego azotu”.
W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.).
Planowana realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w trzech etapach:




Etap I (A) polegał będzie na budowie hali magazynowej składającej się z jednej kondygnacji
oraz łącznika, budynku technicznego i wiaty;
Etap II (B) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno –
biurowym składającym się z dwóch kondygnacji;
Etap III (C) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej składającej się z jednej kondygnacji.

Ponadto planuje się budowę stacji trafo, budynek sprężarkowni, wiaty na palety oraz wiaty,
pod którą będą magazynowane odpady.
Rodzaj planowanych (dodatkowych ) maszyn i urządzeń:










Maszyny i urządzenia do produkcji sterowników elektronicznych (montaż
powierzchniowy, lutowanie przelewowe i selektywne, montaż przewlekany itp.);
Testery do testowania sterowników elektronicznych;
Urządzenia laboratoryjne do badania produkowanych sterowników elektronicznych oraz
komponentów elektronicznych i mechanicznych (piece laboratoryjne, maszyny
wibracyjne, itp.);
Maszyny i urządzenia wspierające proces produkcyjny (myjki do szablonów i ram
lutowniczych, itp.)
Sprężarka;
Agregat wody lodowej;
Instalacja ciekłego azotu;
Urządzenia do podciśnienia;
Stacja transformatorowa.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 1271 położonej w Namysłowie przy
ul. Pułaskiego 6.
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009
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r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. b - 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 z późn. zm.).
Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania
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