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Grzegorz Wojtera

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Dotyczy: Postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z instalacją do

produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów

pochodzenia roślinnego na działce ewidencyjnej 100/9, obręb Złotkowo, przy ul. Poznańskiej w

Złotkowie, gm. Suchy Las, powiat poznański, którego inwestorem jest firma Bioten Sp. z o.o., z

siedzibą przy ul. Lutyckiej 93 w Poznaniu.

W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 9.07.2018 r. składam uwagi/wnioski , które opracowali

mieszkańcy Złotnik w porozumieniu ze specjalistami w przedmiotowej sprawie:

W opracowaniu zawężono ilość źródeł emisji tylko do kotła planowanego do zasilania układu

CO i CW, pomijając iż w procesie będą używane następujące środki; kwas siarkowy oraz

metanol, których fazy gazowe posiadają ustalone wartości odniesienia i dla których należy

przeprowadzić obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

1. 

W obliczeniach należy ująć wentylację awaryjną, która będzie uruchamiana podczas wycieku

metanolu, należy sprawdzić i zweryfikować, czy emisje metanolu powstające podczas awarii

nie będą zagrażały terenom sąsiadującym.

2. 

Należy wyjaśnić, czy powstający po procesie osad, który według danych z raportu będzie

wykorzystywany jako składnik nawozów mineralnych nie będzie źródłem emisji substancji

odorotwórczych w tym amoniaku, siarkowodoru czy merkaptanów. Jeżeli tak, należy

oszacować emisję z magazynowania powyższego osadu i ponad wszelką wątpliwość

udokumentować, iż powstające gazy nie będą zagrażały terenom sąsiadującym.

3. 

W raporcie nie wskazano stężeń zanieczyszczeń na granicy zakładu.4. 

Należy wyjaśnić, czy w zasięgu 10H najwyższego z emitorów nie znajduje się zabudowa

wyższa niż parterowa, na której należy wykonać obliczenia stężeń.

5. 

Ze względu na znaczną palność stosowanych komponentów i produktów należy wyjaśnić

jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe planuje się zastosować.

6. 

Należy wyjaśnić, czy zakład będzie zaliczony do grupy zakładów o dużym lub zwiększonym

ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

7. 

W modelu akustycznym ujęto ruch pojazdów po terenie inwestycji obejmujący przejazdy z

prędkością 20km/h, co dla placów manewrowych jest prędkością zawyżoną i powoduje

obniżenie czasu oddziaływania źródeł, w modelu akustycznym należy przyjmować dane

8. 
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realne, np. średnia prędkość na obszarze parkingów to ok 5km/h.

Należy podać rodzaj materiału do budowy ścian – przegród akustycznych, których

izolacyjność akustyczne wyniesie 42dB, przyjęte warunki techniczne muszą być zawarte w

warunkach realizacji i wytycznych do decyzji środowiskowej.

9. 

W modelu akustycznym nie ujęto pozostałych źródeł akustycznych w tym, agregatów

sprężarkowych, pomp autocystern i procesu przeładunku surowców i produktów.

10. 

W raporcie należy przedstawić procedury, które będą zastosowane podczas ewentualnego

rozszczelnienia się zbiorników magazynowych, nadmienia się iż magazynowane substancje –

metanol, kwas siarkowy oraz gliceryna – ze względu na znaczną toksyczność będą realnie

zagrażały środowisku gruntowo – wodnemu.

11. 

Pozdrawiam

(-) Michał Przybylski

Radny Gminy Suchy Las
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