Namysłów, dnia 27 czerwca 2019 r.
GK.6220.8.2019.AP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63
ust. 2 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
zawiadamiam
iż w dniu 27 czerwca 2019 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.8.2019.AP
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu
realizowanego na działce nr ewid. 1288/3 obręb Namysłów przy ul. Oleśnickiej”
planowanego na działce nr 1288/3 obręb Namysłów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na:
•
•

budowie płyty fundamentowej o powierzchni około 40 m2,
budowie stacji magazynowania ciekłego azotu - poziomego zbiornika ciekłego
azotu o pojemności około 35 m3.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 1288/3 położonej w Namysłowie
przy
ul. Oleśnickiej 5A na terenie usługowo-produkcyjnym należącym do Inwestora. W
chwili obecnej teren planowanej inwestycji to obszar terenu miedzy obiektami należącymi do
Inwestora, równy, wolny od obiektów naziemnych i zieleni wysokiej. Działka na której
planowana jest inwestycja obecnie jest zabudowana budynkami przemysłowymi.
Zakład Crownpol. Sp. z o.o. w Namysłowie zajmuje się rozbiorem i przetwórstwem mięsa
drobiowego. Ze względu na planowany rozwój działalności oraz montaż tunelu
zamrażalniczego przeznaczonego do zamrażania bądź schładzania mięsa drobiowego
zaistniała potrzeba budowy stacji ciekłego azotu – zbiornika azotu o pojemności około 35 m3.
Stację magazynową ciekłego azotu stanowi wolnostojący (bez osłony budynkowej)
zbiornik kriogeniczny o podwójnej ściance z izolacja próżniową wraz z orurowaniem, armaturą
i osprzętem pomiarowo – kontrolnym przeznaczony do magazynowania ciekłego azotu.
Zbiornik kriogeniczny przeznaczony jest do długotrwałego przechowywania ciekłych gazów
atmosferycznych. Zbiornik ten posiada izolację perlitowo – próżniową. Konstrukcja zbiornika
zabezpiecza przed możliwością wycieku ciekłego azotu. W celu stabilizacji ciśnienia zbiornik
wyposażony będzie w parownicę pomocniczą do odbudowy ciśnienia w przestrzeni gazowej
zbiornika. Stacja przystosowana jest do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym.
Obsługa wymagana jest jedynie dla uruchomienia i zatrzymania stacji oraz w czasie
napełniania zbiornika ciekłym azotem. Zbiornik został zaprojektowany w oparciu o
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obowiązujące normy krajowe i europejskie. Stacja nie generuje hałasu, wibracji i innych
uciążliwości dla otoczenia.
Jedynym medium technologicznym występującym w projektowanej stacji jest azot w
postaci ciekłej. Jest to gaz niepalny, który stanowi składnik otaczającego nas powietrza
atmosferycznego.
Zakład będzie wykorzystywać azot do procesu ochładzania – zamrażania przesuwających
się na taśmie, w przeciwprądzie, produktów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXX/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.) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są
symbolem C.8UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. Za zabudowę usługowoprodukcyjną, uznaje się obiekty usługowe 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.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 37 - 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.).
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok.
Nr 17 w godzinach urzędowania.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania
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