Namysłów, 05.08.2013 r.

GK.6220.8.2013
OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
Zgodnie 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 05.08.2013 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.8.2013
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”, dz. nr 151/1
i 154/1 w miejscowości Ziemiełowice.
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie instalacji tlenowej stabilizacji
mieszanych odpadów komunalnych na terenie obecnie eksploatowanego składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, gm. Namysłów, na
działkach o nr ewidencyjnych: 151/1 i 154/1 i łącznej powierzchni 54300 m2, stanowiących
własność Gminy Namysłów. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje:
–

budowę tuneli kompostowych o powierzchni ok. 400 m2,

–

budowę placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 2400 m2,

–

budowę placu pod biofiltr o powierzchni ok. 95 m2,

–

budowę placów i dróg wjazdowych o powierzchni ok. 135 m2,

–

budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 210 m2,

–

budowę odwodnienia liniowego o długości ok. 165 m,

–

budowę sieci wodociągowej o długości ok. 19 m,

–

budowę sieci elektroenergetycznych o długości ok. 55 m,

–

budowę poboczy i skarp gruntowych o nawierzchni trawiastej ok. 275 m2.

Zmiana zakresu planowanej kompostowni dotyczy liczby reaktorów stabilizacji tlenowej,
która z 6 planowanych tuneli zmniejszy się do 4. Przepustowość instalacji nie ulegnie zmianie
i wynosić będzie 10 000 Mg/rok. Zmianie ulegnie również teren objęty przedsięwzięciem, tj.
powiększy się o działkę nr 154/1. Łączna powierzchnia działek: 151/1 i 154/1 wynosi 54 300
m2, natomiast planowana instalacja zlokalizowana będzie na części obu działek o powierzchni
około 4000 m2.
Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45.
Z up. Burmistrza
/-/ Tadeusz Bagiński
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