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w/g rozdzielnika
W związku z wnioskiem AGRO NET Sp. z o. o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, z dnia
10.03.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2017 r.) uzupełniony w dniu 30.03.2017 r. (data
wpływu do tut. Urzędu 05.04.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi
i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 36/31 k. m,.2 obręb
Minkowskie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie”.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego do chowu
trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ewid. gr. 36/31 obręb Minkowskie. Na przedmiotowej działce planuje się budowę tuczarni
o wymiarach wewn. dł. ok. 120 m i szerokość ok. 16 m.
Na terenie inwestycji znajdować się będą dodatkowe obiekty:







budynek gospodarczy,
2 silosy paszowe o poj. do 15 m 3 każdy,
zbiornik na ścieki socjalno – bytowe o poj. do 3 m3,
zbiornik na gaz płynny o poj. do 6700 l,
pojemniki na odpady,
zbiornik przeciwpożarpowy.

Obsada w budynku wynosić będzie 960 sztuk warchlaków i 960 sztuk tuczników.
Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana.
Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Minkowskie, Żaba Duża zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w
Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.).
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 37 i 102 - 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.).
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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