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w/g rozdzielnika
W związku z wnioskiem z dnia 04.01.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2017 r.)
uzupełniony w dniu 02.02.2017 r., Pana Krystiana Żurek, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów
działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 10.04.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kotłowni na biomasę wraz z silosem i infrastrukturą zewnętrzną, w ramach
przebudowy i rozbudowy Fabryki Okien Połaciowych Velux Nb Polska Sp. z o. o.
Namysłów Manufacturing przy ul. Oleśnickiej 12 w Namysłowie”, realizowanego na
działce nr 5/1 k. m. 3 obręb Namysłów.
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie kotłowni stałopalnej na biomasę, w
szczególności:





budowie kotłowni o mocy ok. 2-3 MW,
budowie silosu na opał o pojemności ok. 200-300 m3,
budowie systemu transportu opału,
przebudowie i rozbudowie układu dróg i infrastruktury zewnętrznej.

Celem inwestycji jest pokrycie zapotrzebowania ciepła fabryki przez kotłownie biomasową,
zastępując funkcjonalne istniejące na terenie zakładu kotłownie zasilane gazem ziemnym.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 5/1 położonej w Namysłowie.
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwała 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.) 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 b - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
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.).
Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu
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