Namysłów, dn. 28.05.2013 r.

GK.6220.8.2013

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.7.2012 z dnia 08.05.2012 r. dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”, działki nr 151/1
i 154/1 położone w Ziemiełowicach, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zmianie ulegnie:
1) lokalizacja przedsięwzięcia z działki nr 151/1 na działki nr 151/1 i 154/1;
2) ilość reaktorów kompostowych z 6 na 4-6 szt. (inwestor planuje wstępnie budowę
4 reaktorów kompostowych).
Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej dla
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.
Instalacja ta obejmuje:




4-6 reaktorów kompostowych (tuneli lub hal) z systemem napowietrzania,
o wymiarach (szer. x dł. x wys.): ok. 6,4 m x 20,0 m x 4,0 m;
System oczyszczania powietrza procesowego – bioflitr;
Plac dojrzewania o powierzchni ok. 2400 m2.

Przepustowość instalacji projektuje się na poziomie ok. 10.000 Mg/rok.
Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia
deponowania odpadów biodegradowalnych. Z kolei celem zadania jest:
–
–
–
–
–
–

zmniejszenie masy i objętości odpadów;
zmniejszenie zawartości wody w odpadach;
stabilizacja substancji organicznej;
zmniejszenie potencjału gazotwórczego;
zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie;
higienizacja.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, powiat
namysłowski, województwa opolskie w obrębie działek nr 151/1 i 154/1, stanowiących
własność Gminy Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - 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).
Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia
ze środków Unii Europejskiej.
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