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1. CEL RAPORTU
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawia obszar i skalę oddziaływania
dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy
(biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520 na działce
ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las,
powiat poznański.
Raport został przygotowany przez osoby spełniające zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19a 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.
2017.1405 j.t. ze zm.) wymagania określone w art. 74a ust. 2 ww. ustawy. Oświadczenia o
spełnieniu ww. wymagań stanowią załącznik do niniejszego raportu (załącznik 1).
Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.
2016.71 j.t.) polega na budowie przedsięwzięcia wymienionego w:


§3 ust. 1 pkt., 45 tj. instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) o zainstalowanej
mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu
rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej.

Przedmiotowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi załącznik do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Suchy Las, pismem
z dnia 12 czerwca 2018 r., znak ROŚ.6220.3.2018, stwierdził konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji (załącznik 2).
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2. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE
a) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2018.799.j.t.),
b) Ustawa 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.2017.1405 j.t.),
c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018.992 j.t.),
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U.2014.1923),
e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.),
f)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031),

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87),
h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.),
i)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395),

j)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U.2010.130.881),

k) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880),
l)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546 ze zm.).
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3. DEFINICJE
Ilekroć w raporcie jest mowa o:
1. eksploatacji instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji
lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności,
2. emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
- substancje,
- energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,
3. hałasie – rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz,
4. instalacji - rozumie się przez to:
- stacjonarne urządzenie techniczne,
- zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do
których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego
zakładu,
- budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
5. oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie
na zdrowie ludzi,
6. odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany,
7. powierzchni ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz
znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie
"gleba" oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej,
wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,
8. powietrzu - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem
wnętrz budynków i miejsc pracy,
9. poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w
odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego
czasu i powierzchni,
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10. pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie
do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1, Ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2016.672 j.t. ze zm.),
11. produkcie - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację,
urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część,
12. prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie
z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie Ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
13. sprzęcie – rozumie się przez to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione
od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz
urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub
pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym
nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego,
14. substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka,
15. substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub
promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być
surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii,
16. ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
- wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
- wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych, terenów przemysłowych i składowych, baz
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
17. środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi,
kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat,
18. urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki
transportu,
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19. usunięciu – rozumie się przez to ręczną, mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną
obróbkę, w wyniku której niebezpieczne: substancje, mieszaniny i części składowe zostają
wyodrębnione w postaci oddzielnego strumienia lub stanowią wyróżniającą się część
strumienia w procesie przetwarzania, przy czym substancja, mieszanina lub część
składowa są możliwe do zidentyfikowania, jeżeli jest możliwe ich monitorowanie w celu
zweryfikowania przetwarzania bezpiecznego dla środowiska,
20. wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii
w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w
gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach,
21. wielkogabarytowych stacjonarnych narzędziach przemysłowych – rozumie się przez to
wielkogabarytowe

zespoły

maszyn,

urządzeń

lub

elementów

składowych,

współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowane i
odinstalowywane w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowane i
utrzymywane przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub w
obiekcie badawczo-rozwojowym,
22. zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami,
23. zakładzie przetwarzania – rozumie się przez to instalację, obiekt budowlany lub jego część,
w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego
użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, które
posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie
zużytego sprzętu,
24. zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne
środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.
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4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
4.1 Lokalizacja i cel oraz warunki użytkowania terenu
4.1.1

Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy
(biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520 na działce
ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las,
powiat poznański. Inwestycja realizowana będzie na terenie o powierzchni ok. 0,9 ha.

Rys. 1 Mapa orientacyjna lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
źródło: mapy.geoportal.gov.pl

Najbliższe otoczenie analizowanego obszaru stanowią tereny z zabudową o charakterze
przemysłowo-składowym oraz użytki rolne. Teren inwestycji graniczy:


od strony wschodniej oraz zachodniej z użytkami rolnymi,



od strony północnej z drogą główną drogą publiczną, a dalej z użytkami rolnymi,



od strony południowej z nieużytkami, a dalej z drogą ekspresową S11,



od strony północno - zachodniej z zabudową przemysłowo-składową znajdującą się w
odległości ok. 240 m.

Teren

przedsięwzięcia

objęty

jest

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego - Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w
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sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła
komunikacyjnego „Złotkowo” (załącznik 3).
Według ww. planu przedmiotowa działka znajduje się na terenach obiektów produkcyjnych,
magazynów oraz zabudowy usługowej (1Px/U).
Zakres planowanej inwestycji jest całkowicie zgodny z ustaleniami ww. planu.
4.1.2

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia jest ściśle związane z
zakresem prac, które będą miały na celu osiągnięcie założonego przez inwestora zadania. Prace
budowlane zostaną zlecone firmom wykonawczym. Zostanie przeprowadzone zdjęcie warstwy
próchniczej gleby, wykonanie wykopów, zainstalowanie infrastruktury technicznej, posadowienie
fundamentów, prace montażowe obiektów i in.
Część terenu będąca aktualnie wyznaczona pod plac budowy będzie ogrodzona i oznaczona
odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Warunki pracy na terenie placu budowy, miejsce na
zaplecze techniczne, miejsce czasowego magazynowania materiałów budowlanych oraz
odpadów zostaną określone w planie BIOZ. Magazynowanie materiałów oraz sprzętu roboczego
wykorzystywanego do budowy będzie odbywać się w sposób zabezpieczający środowisko
gruntowo – wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Teren budowy zostanie wyposażony
w sorbent.
Pojazdy wykorzystywane podczas robót budowlanych będą sprawne techniczne. Trasy
przejazdów pojazdów oraz maszyn roboczych zostaną tak rozplanowane, aby ograniczyć do
minimum ewentualny wpływ na środowisko.
Prace na terenie budowy wykonywane będą w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 – 22:00, w celu
ograniczenia oddziaływania akustycznego.
Odpady powstające podczas prowadzenia robót budowlanych magazynowane będą selektywnie,
w wyznaczonych miejscach do czasu uzbierania ilości transportowej. Następnie przekazane
zostaną podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
4.1.3

Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji

Teren w fazie eksploatacji lub użytkowania wykorzystywany będzie zgodnie z jego docelowym
przeznaczeniem i przewidywanym sposobem użytkowania.
Docelowo wjazd oraz wyjazd z terenu inwestycji realizowany będzie projektowanym zjazdem z
drogi wewnętrznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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symbolem 9KDD. W ramach przedsięwzięcia powstanie około 41 miejsc postojowych
zlokalizowanych w pobliżu hali. Po realizacji inwestycji na analizowanym terenie przewiduje się,
że ruch pojazdów osobowych wynosić będzie około 30 pojazdów na dobę należących do
pracowników. Ruch pojazdów ciężarowych wynosić będzie około 16 pojazdów na dobę. Ruch
pojazdów osobowych i ciężarowych na terenie Inwestora odbywać się będzie w porze dnia i nocy.
4.2 Stan istniejący
Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie
Inwestora, na działce o numerze ewidencyjnym 100/9, obręb Złotkowo. Powierzchnie działki
stanowią użytki rolne. Na terenie inwestycji nie występują drzewa i krzewy przeznaczone do
wycinki. Omawiany obszar wolny jest od zabudowy mieszkaniowej. W załączniku 4 przedkładamy
kopię wypisu z rejestru gruntów przedmiotowej działki.
Teren nie jest wyposażony w miejską sieć kanalizacyjną. Ścieki bytowe odprowadzane są do
zbiorników bezodpływowych, do czasu wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wody
opadowe i roztopowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej będą magazynowane w
nowo powstałym zbiorniku ewaporacyjnym o pojemności ok. 230 m3. Nadmiar zgromadzonej
wody wywożony będzie wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę do punktu zlewnego.
4.3 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy
(biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520 na działce
ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las,
powiat poznański. Planowana inwestycja realizowana będzie etapowo. Inwestycja realizowana
będzie na terenie o powierzchni ok. 0,9 ha, na którym docelowo (po realizacji wszystkich etapów)
przewiduje się powstanie:


hali, która wyposażona będzie w instalację do produkcji frakcji biomasy, laboratorium oraz
część biurową, Ponadto na terenie inwestycji będą znajdowały się szczelne zbiorniki
hermetyczne, przeznaczone do magazynowania substancji (katalizatorów) niezbędnych
do produkcji ww. frakcji biomasy,



terenów utwardzonych,

 powierzchni biologiczne czynnej,


zbiornika przeciwpożarowego.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła
komunikacyjnego „Złotkowo” na terenie planowanej inwestycji:
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intensywność zabudowy może wynosić od 0,1 do 0,5 (liczony jako stosunek powierzchni
całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej),



minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni
działki budowlanej – 30%

Zgodnie z ww. informacjami, oraz biorąc pod uwagę planowaną powierzchnię hali określony został
przybliżony docelowy bilans terenu (po realizacji wszystkich etapów inwestycji), na którym
planowane jest prowadzenie działalności.
Tabela 4.3.1 Bilans terenu po realizacji planowanej inwestycji
Rodzaj powierzchni

Powierzchnia [ha]

Zabudowa

0,45

Tereny utwardzone

0,18

Tereny zielone

0,27
0,9

suma

Planowana inwestycja polega na budowie hali, która wyposażona będzie w instalację do produkcji
frakcji biomasy, ponadto w hali znajdować się będą pomieszczenia biurowe oraz laboratorium.
Podczas realizacji pierwszego etapu planuje się wzniesienie budynków (m.in. hali o powierzchni
ok. 1000 m2) oraz infrastruktury, które umożliwią prowadzenie produkcji na poziomie ok. 10 000
Mg frakcji biomasy oraz zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok. 550 m3. Po realizacji
pierwszego etapu inwestycji ruch pojazdów osobowych oraz ciężarowych będzie niższy niż
docelowy ruch uwzględniony w przedstawionych obliczeniach. Realizacja pierwszego etapu
będzie wiązała się z wybudowaniem zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Docelowo (po
realizacji wszystkich etapów) wody opadowe i roztopowe odprowadza będą do wybudowanej
miejskiej sieci deszczowej. Przewiduje się, że docelowo projektowana hala będzie miała ok. 4500
m2. Na terenie inwestycji, poza halą zamontowane będą również odpowiednio zabezpieczone
zbiorniki hermetyczne, w których przechowywane będą substancje niezbędne do produkcji frakcji
biomasy. Przy produkcji wykorzystywany będzie surowiec – surowa gliceryna, z której głównym
produktem będzie frakcja biomasy, a produktem ubocznym frakcja osadowa, również
wykorzystanym na rynku jako składnik nawozów mineralno-organiczny.
Docelowe zagospodarowanie terenu (po realizacji wszystkich etapów) obrazuje załącznik 5.
W hali będzie znajdował się jeden kocioł, służący do ogrzania pomieszczeń biurowych o mocy do
250 kW. Instalacja do produkcji frakcji biomasy będzie pracowała całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Woda

deszczowa
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odparowującego.
Planuje się, że na terenie Zakładu będzie pracowało około 24 pracowników, w tym ok. 8
pracowników biurowych, ok. 6 pracowników laboratoryjnych oraz ok. 10 pracowników hali
produkcyjnej.
Docelowo przewiduje się około 41 miejsc postojowych. Docelowo wjazd oraz wyjazd z terenu
inwestycji realizowany będzie projektowanym zjazdem z drogi wewnętrznej oznaczonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 9KDD.
Woda wykorzystywana będzie na cele bytowe oraz przeciwpożarowe, a jej zapotrzebowanie
oszacowano na 0,5 m3 na dobę. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło około
400 kW. Pomieszczenia biurowe będą zaopatrywane w energię cieplną poprzez kocioł o
nominalnej moc cieplej 250 kW.
Produkcja w przedmiotowej hali będzie wykorzystywała autorski sposób wytwarzania frakcji
biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520.
W wyniku

procesu będą powstawały dwa produkty – frakcja biomasy (biododatek drugiej

generacji do biokomponentu) oraz osad organiczno-mineralny. Technologia przerobu surowca
(surowej gliceryny) będzie przebiegała w temperaturze do ok. 60oC, pod ciśnieniem normalnym z
użyciem odpowiednich katalizatorów. Cały proces będzie polegał na poddaniu surowej gliceryny
katalitycznej reakcji w układzie heterogennym ciecz-ciecz polegającej na mieszaniu siarczanu
alkilowego, korzystnie metylowego/bio-metylowego lub etylowego/bio-etylowego, z nadmiarem
kwasu siarkowego jako katalizatora, w stosunku objętościowym 1:1. Do reaktora zaopatrzonego
w układ grzewczy/chłodzący wprowadzana będzie surowa gliceryna o pH=8. Zawartość reaktora
ogrzewana będzie do temperatury 50oC i będzie stale mieszana z szybkością 120 obrotów/minutę.
Proces będzie kończył się przy pH=2, przy którym wydziela się osad wodorosiarczanu (VI) potasu.
Proces katalitycznej reakcji surowej gliceryny prowadzi się z udziałem alkoholu alifatycznego
rozpuszczonego w nadmiarze kwasu siarkowego jako katalizatora, przy stosunku objętościowym
zmieszania 1:1. W przypadku stosowania alkoholu alifatycznego w postaci alkoholu metylowego
w nadmiarze kwasu siarkowego powstaje ester metylowy kwasu siarkowego w formie
wodosiarczanu metylu CH3O-SO3H:
CH3OH + HOSO3H  CH3O-SO3H + H2O
który w nadmiarze stężonego kwasu siarkowego ulega konwersji do soli oksoniowej:
(CH3OH2)+ + -(OSO3H).
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Następnym etapem technologicznym jest rozdział powstałych faz, który polega na sedymentacji
grawitacyjnej otrzymanego produktu stałego (osadu) lub mechanicznej z użyciem wirówki
sedymentacyjnej bądź prasy filtracyjnej. W wyniku reakcji, a następnie podziału, powstaje jednolity
produkt ciekły w postaci frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do paliw), zawierający
frakcje metylowe oligo metoksypropanu kwasu oleinowego , a także produkt stały, zawierający
wodorosiarczan (VI) potasu (KHSO4). Otrzymany osad może być zagospodarowany w przemyśle
rolniczym jako składnik nawozów.
Otrzymana frakcja biomasy jest nazywana biododatkiem drugiej generacji do paliw, ponieważ
wykorzystywany substrat, którym jest surowa gliceryna, powstał jako produkt z produkcji estrów
metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymany produkt drugiej generacji będzie
posiadał znaczną wartość opałową, wynoszącą 35-37 MJ/kg.
Uzyskaną frakcję biomasy (biododatek drugiej generacji) można mieszać z paliwem pierwszej
generacji – biodieslem lub paliwami naftowymi.
Powstała frakcja spełniać będzie następujące wymagania jakościowe:
 Wartość opałowa [MJ/kg]: 37±2
 Gęstość w temperaturze 15OC [kg/m3]: 889 - 900
 Temperatura zapłonu [OC]: powyżej 101
 Zawartość siarki [mg/kg]: poniżej 3
 Zawartość alkoholu metylowego [% m/m]: 0,02 – 0,12
 Zawartość wolnego glicerolu [% m/m]: 0,02
 Pozostałości destylacyjne [%m/m]: do 0,30
 Liczba cetanowa: powyżej 51
 Badanie korodujące na miedzi (3h w temperaturze 50OC): klasa 1
 Wygląd zewnętrzny: klarowna ciecz bez wody i osadów
 Zawartość metali grupy I (Na+K) [mg/kg]: do 5,0
 Zawartość metali grupy II (Ca+Mg) [mg/kg]: poniżej 1
 Zawartość fosforu [mg/kg]: poniżej 4
 Temperatura blokady zimnego filtra [OC]: powyżej 10.

Powstały produkt frakcji osadowej (mineralno-organicznej) spełniać będzie następujące
wymagania jakościowe:
1. Zawartość substancji organicznej [%]: 68-75
2. Zawartość substancji mineralnej [%]: 25-32
3. Zawartość siarczanów [g/kg]: powyżej 72
4. Zawartość potasu [%]: powyżej 5
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5. Zawartość wolnego glicerolu [% m/m]: 40-55
6. Zawartość wody [mg/kg]: powyżej 28000.
Powstający produkt frakcji osadowej (mineralno-organicznej) może być zagospodarowany w
przemyśle rolniczym jako składnik nawozów. W przypadku, gdy wykorzystanie frakcji osadowej w
rolniczo jako składnik nawozów Wnioskodawca podpisze umowę z firmą, posiadającą
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, która będzie odbierała ww.
frakcję osadową i kierowała ją do unieszkodliwienia.
W załączeniu 6 przedstawiono karty charakterystyk substancji wykorzystywanych w Zakładzie
produkcyjnym.
Podgrzewanie gliceryny będzie następowało przez grzałki elektryczne zamieszczone w płaszczu
wewnątrz zbiornika. Nie będzie następowała emisja w tym przypadku. Jako wariant alternatywny
Wnioskodawca dopuszcza podgrzewanie za pomocą kotła wykorzystywanego do produkcji ciepła
na terenie.
W związku z prowadzoną inwestycji nie przewiduje się odzysku metanolu. Powstające opary
metanolu i wody w trakcie procesu będą kierowane do separatora skroplin gdzie schłodzą się i
nastąpi

ich

skroplenie.

Powstałe

skropliny

zostaną

skierowane

do

niewielkiego

zbiornika/paletopojemnika i po napełnieniu zostaną przekazane do odpowiedniej jednostki
utylizującej odpady.
Hala wyposażona zostanie w wentylację awaryjną, która będzie połączona z czujnikami na
metanol, tak aby w razie rozszczelnienia zbiorników, załączyła się ww. wentylacja i odprowadziła
opary metanolu na zewnątrz hali. Wentylacja dodatkowo wyposażona będzie w filtry, które będą
pochłaniać substancje szkodliwe w przypadku ewentualnej awarii, a następnie będą oddawane w
postaci odpadu. Powyższe ma na celu głównie ochronę zdrowia pracowników znajdujących się w
pomieszczeniu produkcyjnym.
Substraty niezbędne

do

produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej

generacji

do

biokomponentu) pozyskiwane będą na podstawie zawartych umów z firmami, u których powstaje
problem zagospodarowania surowej gliceryny uzyskanej z produkcji estrów metylowych wyższych
kwasów tłuszczowych.
Roczne zapotrzebowanie na surową glicerynę planuje się na poziomie 77 000 m3.
Natomiast zapotrzebowanie roczne na katalizatory niezbędne do produkcji frakcji biomasy
(biododatku drugiej generacji) oraz substancję do neutralizacji osadu oszacowano na poziomie:


Wodorotlenek potasu – 1 270 Mg



Metanol – 2 860,9 m3



Kwas siarkowy – 2 860,9 m3.
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Planuje się, iż roczna produkcja frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu)
będzie wynosiła maksymalnie 60 000 Mg (66 520 m3), natomiast produktu ubocznego, tj. frakcji
osadowej (mineralno-organicznej), będzie powstawało maksymalnie 18 365 m3 rocznie.
Poza halą na przedmiotowym terenie zostaną umieszczone hermetyczne zbiorniki kwasoodporne
lub stalowe, w których magazynowane będą substraty (katalizatory) niezbędne do produkcji
biopaliwa, surowiec w postaci surowej gliceryny oraz produkty (frakcja biomasy i frakcji osadu). W
zbiornikach znajdujących się na zewnątrz hali o pojemności 80-400 m3 będzie znajdował się kwas
siarkowy oraz metanol / bio-metanol. W hali umiejscowione zostaną również paletopojemniki o
pojemności około 1000 kg. Zbiorniki będą odpowiednio zabezpieczone i będą znajdowały się na
utwardzonym podłożu w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego. Zbiorniki
uzupełniane będą co 2-7 dni, w zależności od ostatecznej wydajności linii produkcyjnej.
Magazynowanie substancji będzie odbywać się głównie na hali. Jedynymi substancjami jakie
będą przechowywane poza halą będą substraty do produkcji katalizatora. Zbiorniki zarówno na
metanol jak i kwas siarkowy przechowywane będą ze względów bezpieczeństwa pod ziemią poza
budynkiem. Aby nie dopuścić do skażenia gleb czy okolicznych wód zostaną one zakopane w
specjalnych betonowych wannach z czujnikami wycieku. Zbiorniki te będą również dla
bezpieczeństwa wyposażone w podwójny płaszcz z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Faza
glicerynowa jako substrat do produkcji oraz produkty MP i osad będą magazynowane na hali
produkcyjnej.
Tabela 4.3.1 Rodzaje i pojemność zbiorników

Lp.

Element instalacji

Ilość
(szt.)

1

Zbiornik magazynowy
MP/G2 100m3

2

2

Zbiornik magazynowy
Osadu 100m3

1

3

Zbiornik magazynowy fazy
glicerynowej 100m3

4
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Warunki magazynowania
Magazynowanie produktu w zamkniętych szczelnie
zbiornikach wykonanych ze stali kwasoodpornej, w
wentylowanej hali. Zbiorniki będą co jakiś czas
napełniane, aby zapewnić ciągłość produkcji.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej w
wentylowanej hali. Zbiornik osadu będzie
dopełniany do momentu opróżnienia go przez
cysternę i dostawę do odbiorcy.
Przechowywanie na hali produkcyjnej w szczelnych
zbiornikach ze stali kwasoodpornej w wentylowanej
hali. Zbiorniki będą co jakiś czas dopełniane, aby
zapewnić ciągłość produkcji.
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Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej, w
chłodnym, suchym, miejscu pod ziemią
zabudowanym dodatkowo betonowym zbiornikiem,
który oprócz przedostawania się wilgoci zapewni
również maksymalne odizolowanie od wszelkiego
rodzaju źródeł zapłonu. W tym zbiorniku cały czas
będzie znajdował się substrat do produkcji.
Przechowywanie substancji będzie miało miejsce we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej, w
chłodnym, suchym miejscu pod ziemią
zabudowanym dodatkowo betonowym zbiornikiem,
który będzie spełniał dwie funkcje. Po pierwsze
będzie chronił środowisko przed wyciekiem, po
drugie będzie chronił przed wilgocią. Zbiornik
wyposażony będzie w czujniki poziomu, oraz w
specjalne czujniki, które będą informować o wycieku
substancji do koryta betonowego.
Zbiornik na substrat do produkcji katalizatora będzie
stale zapełniony.
W tym zbiorniku wstępnie podgrzewana będzie faza
glicerynowa do reakcji. Zbiornik będzie się
znajdować na hali. Będzie właściwie oznakowany,
szczelnie zamknięty i wykonany ze stali
kwasoodpornej. Zbiornik będzie pracował w trybie
ciągłym.

4

Zbiornik podziemny
metanolu 75-80m3 wraz z
instalacją doprowadzająco
do reaktora i montażem

1

5

Zbiornik podziemny kwasu
siarkowego 75-80m3 wraz
z inst. doprowadzającą do
reaktora i montażem

1

6

Zbiornik z płaszczem
grzewczym podgrzewacz
fazy glicerynowej 15m3

1

7

Reaktor przygotowania
katalizatora 7m3 z
opomiarowaniem

1

Reaktor będzie pracował w systemie ciągłym.
Wykonanie w wysokiej jakości stali kwasoodpornej.

8

Zbiornik katalizatora AISI
316 obj. 7m3

1

Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.

9

Reaktor MP obj. 4m3
roboczo z płaszczem
grzewczym i
opomiarowaniem

3

Reaktor będzie pracował w systemie ciągłym.
Wykonanie w wysokiej jakości stali kwasoodpornej.

10

Wirówka do rozdziału
MP/Osad

1

11

Zbiornik na metanol
0,25m3

1
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Wirówka będzie znajdowała się na hali, będzie
służyła do rozdziału cieczy od osadu. Wykonanie ze
stali kwasoodpornej, będzie pracowała w trybie
ciągłym.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.
Używany będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu
testów.
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12

Zbiornik na kwas siarkowy
0,25m3

1

13

Reaktor przygotowania
katalizatora 0,6m3

1

14

Zbiornik fazy glicerynowej
2,5m3

1

15

Reaktor 3,1m3

1

16

Zbiornik na skropliny
0,15m3

1

17

Zbiornik na osad 1,5m3

1

18

Zbiornik na MP 1,5m3

2

Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.
Używany będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu
testów.
Reaktor będzie pracował sporadycznie. Wykonanie
w wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.
Używany będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu
testów.
Reaktor będzie pracował sporadycznie. Wykonanie
w wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Używany
będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu testów.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej. Do
tego zbiornika w sposób ciągły odprowadzane będą
opary metanolu i wody.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.
Używany będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu
testów.
Przechowywanie substancji odbywać się będzie we
właściwie oznakowanym, szczelnie zamkniętym
zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej.
Używany będzie sporadycznie przy przeprowadzaniu
testów.

Na pozostałym niezagospodarowanym terenie powstanie parking, plac manewrowy, stanowisko
rozładunku/załadunku cystern, drogi dojazdowe oraz tzw. powierzchnia biologicznie czynna.
Podczas magazynowania substancji nie będzie następować emisja substancji do powietrza,
zbiorniki będą szczelne. Podczas przepompowywania cieczy z cystern do zbiorników, emisja
substancji następować będzie do cystern.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat substancji niebezpiecznych planowanych do
magazynowania na terenie Zakładu.
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Tabela 4.3.2. Magazynowane substancje niebezpieczne

Kwas siarkowy
Przechowywanie substancji będzie miało
miejsce we właściwie oznakowanym,
szczelnie zamkniętym zbiorniku wykonanym
ze stali kwasoodpornej, w chłodnym,
suchym miejscu pod ziemią zabudowanym
dodatkowo betonowym zbiornikiem, który
będzie spełniał dwie funkcje. Po pierwsze
będzie chronił środowisko przed wyciekiem,
po drugie będzie chronił przed wilgocią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
Zbiornik wyposażony będzie w czujniki
uszkodzenia oczu.
poziomu, oraz w specjalne czujniki, które
będą informować o wycieku substancji do
koryta betonowego.
Metanol
Przechowywanie substancji odbywać się
będzie we właściwie oznakowanym,
szczelnie zamkniętym zbiorniku wykonanym
ze stali kwasoodpornej, w chłodnym,
suchym, miejscu pod ziemią zabudowanym
dodatkowo betonowym zbiornikiem, który
oprócz przedostawania się wilgoci zapewni Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie
po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze
również maksymalne odizolowanie od
skórą.
wszelkiego rodzaju źródeł zapłonu. Zbiornik
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
wyposażony będzie w czujniki poziomu
Powoduje uszkodzenie narządów.
wykonane w Ex, oraz w specjalne czujniki,
które będą informować o wycieku substancji
do koryta betonowego.
Siarczan(VI)dimetylu (katalizator)
Przechowywanie na hali produkcyjnej w
szczelnym zbiorniku ze stali kwasoodpornej
w chłodnym miejscu. Hala będzie
wyposażona w instalację wentylacji, oraz
zamontowane będą czujniki na opary
substancji, dzięki czemu będzie możliwe
szybkie i sprawne odciągniecie oparów z
hali produkcyjnej. Przewiduje się
zamontowanie zbiornika w betonowej
wannie wychwytowej, która w razie wycieku
przyjmie całą objętość zbiornika.
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Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Wdychanie grozi śmiercią.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
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Może powodować raka.
Faza glicerynowa
Przechowywanie na hali produkcyjnej w
szczelnych zbiornikach ze stali
kwasoodpornej w chłodnym miejscu. Hala
będzie wyposażona w instalację wentylacji,
oraz zamontowane będą czujniki na opary
substancji, dzięki czemu będzie możliwe
szybkie i sprawne odciągniecie oparów z
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie
hali produkcyjnej. Przewiduje się
po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze
zamontowanie zbiornika w betonowej
skórą.
wannie wychwytowej, która w razie wycieku
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
przyjmie całą objętość zbiornika.
Oprzyrządowanie wykonane w Ex, należy
kategorycznie unikać źródeł iskrzenia.
Magazynowanie wszystkich substancji będzie odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe
przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U.2002.63.572).
Posadzka będzie szczelna oraz odporna na działanie agresywnych chemikaliów. Bioten
zamontuje w posadzce odpływy, które będą prowadzić do betonowych zbiorników, gdyby na
magazynie doszło do wycieku substancji. Natomiast pod zbiornikami na hali produkcyjnej zostaną
zamontowane specjalne wanny wychwytowe również wykonane z betonu, które będą w stanie
przyjąć jedną pojemność danego zbiornika, w razie awarii. Gdyby doszło do takiej sytuacji
Wnioskodawca sprawdzi czy daną substancję można wypompować i po naprawie awarii
wykorzystać ponownie do procesu, aby ograniczyć produkcję odpadów i konieczność ich
utylizacji.
Do czyszczenia powierzchni produkcyjnych używana będzie doraźnie głównie woda. Przy
czyszczeniu większych powierzchni wynajmowana będzie specjalistyczna firma oferująca
kompleksowe usługi czyszczenia posadzek produkcyjnych z odpowiednio przystosowanym do
tego sprzętem. Jeśli chodzi o powstały odpad z procesu mycia firma sprzątająca zajmie się
również jego utylizacją.
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4.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia
W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z
instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej
gliceryny o kodzie CN, przewiduje się emisję:


substancji do powietrza,



hałasu,



odpadów,



ścieków socjalno-bytowych



ścieków przemysłowych.

Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego nakładają konieczność
utrzymania imisji poza granicami działki, na której planowane jest przedsięwzięcie, na poziomie
nieprzekraczającym wartości odniesienia.
Należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska w aspekcie
powietrza atmosferycznego, a maksymalna wielkość imisji zanieczyszczeń nie będzie
przekraczała poza granicami obiektu wielkości dopuszczalnych. Szczegółowe informacje na temat
oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego zostały zawarte w punkcie 11.3 raportu.
Emisja hałasu do środowiska w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia związana
będzie głównie z przejazdami pojazdów oraz punktowymi źródłami hałasu.
Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz.U.2014.112 t.j.). Wartości dopuszczalne określa się na podstawie aktualnego oraz
planowanego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.
Na podstawie dostępnych map (www.geoportal.gov.pl, mapa ewidencyjna) stwierdza się, iż
najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości ok. 550 m od granicy działki w
kierunku południowym. Przedmiotowe tereny zaklasyfikowane zostały do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U.2014.112 t.j) dla terenów zabudowy jednorodzinnej
dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:


dla pory dnia - LAeq D= 50,0 dB(A),



dla pory nocy - LAeq N= 40,0 dB(A).
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W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny najbliższych terenów
chronionych akustycznie. Szczegółowe informacje nt. oddziaływania akustycznego zawarte
zostały w punkcie 11.4 raportu.
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji przewiduje się wytwarzanie następujących rodzajów
odpadów.
Tabela 4.4.1 Rodzaje i ilości wytwarzanych na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
Kod
odpadu

L.p.

Masa odpadu

Rodzaj odpadu

[Mg/rok]

1

15 02 02*

2

16 05 06*

3
4
5

15 01 01
15 01 02
15 01 07

Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
Odpady inne niż niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła

6

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,5

0,5
0,5
0,5
0,25
7,3

Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach
ustawionych w jednym wyznaczonym utwardzonym miejscu. Miejsca te będą przykryte lub
zadaszone. Pomieszczenia do magazynowania odpadów zlokalizowano w istniejącej części hali,
przy jej zachodniej ścianie.
Odpady komunalne magazynowane będą również w jednym wyznaczonym i utwardzonym
miejscu magazynowania tego rodzaju odpadów, zlokalizowanym na zewnątrz hali. Miejsca
magazynowania odpadów będą przykryte lub zadaszone.
Odpady

komunalne

będą

odbierane

przez

lokalnych

operatorów,

natomiast

odpady

niebezpieczne odbierane będą przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy.
Ilość powstających ścieków bytowych będzie analogiczna do ilości pobieranej wody
przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb bytowych pracowników i wyniesie około 0,5 m3/dobę.
Ścieki bytowe z pomieszczeń socjalno-biurowych odprowadzane będą do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji. Ścieki bytowe
ze zbiornika bezodpływowego odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające
stosowne zezwolenia.
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W związku z realizacją planowanej inwestycji mogą powstawać niewielkie ilości ścieków
przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników, rurociągów itp.
Przewiduje się, że ze względu na ciągły czas pracy Zakładu, czyszczenie będzie odbywało się
podczas konserwacji i przeglądów. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających
ścieków przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji.
Wody opadowe i roztopowe do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej będą zbierane
siecią kanalizacji deszczowej i magazynowane w projektowanym zbiorniku, a następnie
wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę do punktu zlewnego.
Rocznie przewiduje się odprowadzenie 3685,5 m3/rok wód opadowych i roztopowych. Wody
opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane poprzez układ kanalizacji
deszczowej do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie
inwestora. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania separatora w celu podczyszczania wód
opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do zbiornika.
Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze spełniać będą wymagania
określone w §19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), tj. będą miały
parametry o następujących wartościach:


zawiesina ogólna 100,0 mg/dm3 i poniżej,



substancje ropopochodne – 15 mg/dm3 i poniżej.

Szczegółowe informacje nt. gospodarki wodno-ściekowej zawarte zostały w rozdziale 11.2 raportu.
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5. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W zakresie odniesienia się do art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r. (Dz.U. 2018.799 j.t ze zm.) technologia powinna spełniać wymagania, przy których określaniu
uwzględnia się w szczególności:
a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – realizacja planowanego
przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystaniem substancji o dużym potencjale
zagrożeń,
b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii – w ramach eksploatacji planowanego
przedsięwzięcia przewiduje się efektywne wykorzystanie energii, w tym energii
elektrycznej,
a) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw gospodarka wodna w obiekcie prowadzone będzie w sposób maksymalnie efektywny.
Przedsięwzięcie wykorzystywać będzie wodę na cele socjalno bytowe. Planowane
przedsięwzięcie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania techniczne, które nie wiążą się z
ponadnormatywnym wykorzystaniem wody, energii , materiałów czy paliw.
b) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów – ilości oraz rodzaje wytwarzanych odpadów są ściśle związane
z ilością oraz rodzajem prowadzonych prac na terenie przewidzianej inwestycji,
c) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
możliwe największe oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu i emisją do powietrza.
Z przeprowadzonych

analiz

oraz

obliczeń

wynika,

iż

realizacja

planowanego

przedsięwzięcia w proponowanym zakresie nie wpłynie na klimat akustyczny oraz jakość
powietrza atmosferycznego,
d) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w skali przemysłowej – proponowana technologia oraz wykorzystywane
materiały z powodzeniem stosowane są przy tego rodzaju przedsięwzięciach,
e) postęp naukowo-techniczny – zastosowanie technologie będą uwzględniały postęp
naukowo – techniczny i będą dostosowane do wysokich wymagań jakościowych a przede
wszystkim obowiązujące w tej dziedzinie przepisy.
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6. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO

ODDZIAŁYWANIA

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ
6.1 Elementy przyrodnicze środowiska
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie występuje konieczność wycinki drzew
i krzewów. Częściowo analizowany teren zostanie utwardzony – pod budowę hali z zapleczem
socjalnym oraz jako plac manewrowy (obszar umożliwiający dojazd do hali).
Przedsięwzięcie z uwagi na lokalizację na terenie użytkowanym przemysłowo, nie wpłynie na
utratę bioróżnorodności, utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych oraz na
utratę i fragmentację siedlisk, funkcje ekosystemu itp. Na terenie planowanej inwestycji nie
występują żadne chronione gatunki roślin, zwierząt czy grzybów, brak jest też miejsc stałej
bytności zwierząt.
6.2 Elementy przyrodnicze objęte ochroną
Na podstawie przeglądarki mapowej Geoserwis GDOŚ prezentującej granice obszarów
chronionych dla terenu całej Polski stwierdza się, iż teren na którym realizowane będzie
planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t ze zm.). Najbliżej położonymi
obszarami chronionymi są:


Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 0,68 km
w kierunku zachodnim,



Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Biedrusko PLH300001, położony w odległości
około 1,03 km, w kierunku północno-wschodnim,



Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Samicy PLB300013, położony w
odległości około 1,18 km, w kierunku zachodnim,



Rezerwat Gogulec – otulina, położony w odległości ok. 1,51 km, w kierunku północnowschodnim,



Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las, położony
w odległości ok. 1,54 km, w kierunku północno-zachodnim,



Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, położony w odległości ok. 1,76 km, w kierunku
wschodnim.
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Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji na terenie już zagospodarowanym i obecnie
użytkowanym, planowana inwestycja nie wpłynie na bioróżnorodność, utratę różnorodności
gatunków, w tym gatunków chronionych oraz na utratę i fragmentację siedlisk, rodzaj użytkowania
gruntu, funkcje ekosystemu itp.

Rys. 2. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 1150 ha obejmujący
tereny wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i
naukowo-dydaktycznych położonych w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej. Obszar ten
utworzony był w celu ochrony doliny Samicy Kierskiej, która jest częścią regionalnego korytarza
ekologicznego. Obszar ten stanowi naturalne przedłużenie doliny Bogdanki – tzw. zielonego klina
miasta Poznania. Dominuje roślinność wodna i bagienna. Stwierdzono obecność 39 zespołów.
Wszystkie zanotowane zbiorowiska należą do wybitnie autogenicznych – zdolnych do
poszerzania zasięgu w warunkach środowiskowych stworzonych przez człowieka.
Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Biedrusko PLH300001 o powierzchni 9938,09 ha.
Obszar obejmuje teren poligonu Biedrusko (z wyłączeniem miejscowości Biedrusko). Położony
jest w bliskim sąsiedztwie Poznania (na północ od miasta) nad rzeką Wartą, w większości na jej
lewym brzegu. Charakterystyczną cechą obszaru jest sieć licznych rowów z okresowo zanikającą
wodą. Obecne są również małe i średniej wielkości jeziora, starorzecza, a także drobne oczka
wodne w bezodpływowych zagłębieniach pochodzenia wytopiskowego. Większość zbiorników
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wód stojących ma charakter eutroficzny i intensywnie zarasta, a część uległa już zlądowieniu (np.
Jezioro Podkowa). Największą część obszaru - ponad 62% - zajmują lasy. Są to przeważnie
kompleksy grądowe i kompleksy kwaśnych dąbrów oraz zbiorowisk łęgowych i olsowych (w
obniżeniach terenu).
Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Samicy PLB300013 o powierzchni 2390,98
ha. Ostoja Dolina Samicy obejmuje górny i środkowy bieg rzeki Samicy, która jest lewym
dopływem Warty. Znajduje się w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (Wzgórze OwińskoKierskie oraz Równina Szamotulska). Rzeka Samica rozcina płaski obszar moreny dennej
wznoszącej się na wysokość 70-90 m n.p.m., jedynie we wschodniej części wysokość przekracza
90 m n.p.m. Dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne. Jedynie w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki znajdują się wilgotne łąki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne.
Występują tutaj również niewielkie kompleksy leśne, głównie w postaci borów mieszanych, a także
fragmenty dąbrów, grądów i olsów. W południowej części doliny znajduje się jezioro Kierskie Małe
o powierzchni 34 ha i średniej głębokości 1,4 m. Pomiędzy miejscowościami Objezierze i
Chrustowo znajduje się kompleks stawów rybnych o powierzchni ok. 150 ha oraz zbiorniki
powstałe w wyniku eksploatacji wapna łąkowego i torfu. W ostoi Dolina Samicy stwierdzono
występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załaczniku I Dyrektywy
Ptasiej. Liczebność 1 gatunku lęgowego (bączka) oraz dwóch migrujących (gęsi zbożowej i gęsi
białoczelnej) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife
International. Ponadto 5 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.
Dolina samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.
Rezerwat Gogulec o powierzchni 5,29 ha. Rodzaj rezerwatu został określony jako torfowiskowy.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności torfowiska
i przyległych ekosystemów oraz zabezpieczenie naturalnych procesów kształtujących strukturę
torfowiska.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej o powierzchni 378,1 ha. Obszar
obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach i cennych
wartościach
Analizowany

przyrodniczych,
teren

stanowiące

charakteryzuje

się

część
wysoką

regionalnego
lesistością.

korytarza

ekologicznego.

Najbardziej

strukturalnie

wykształconymi są lasy rozwinięte w najniższych partiach, na terasach Samicy i jej dopływów, a
także wokół zbiorników wodnych. Są to przede wszystkim łęgi olszowe. Cechą obszaru są rozległe
zabagnione obniżenia na terasach Samicy i jej dopływów, porośnięte roślinnością szuwarową i
zaroślami. Największe areały zajmuje z nich szuwar turzycy błotnej i brzegowej oraz zakrzewienia
z wierzbą łozą, lokalnie przechodzące w żyzne olsy porzeczkowe. Na szczególną uwagę
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zasługuje seria oczek wytopiskowych i mokrych zagłębień terenu po północnej stronie Chludowa.
Znaleziono tam rzadkie szuwary – turzyc dwustronnej i pęcherzykowatej oraz łąki z turzycą
darniową, zespołem jaskra wodnego oraz murawy z wyczyńcem kolankowym – najlepiej
wykształcone na omawianym terenie. Z gatunków ściśle chronionych stwierdzono stanowiska
czterech gatunków objętych ścisłą ochroną prawną: kukułka plamista, bluszcz pospolity, grążel
żółty oraz pełnik europejski. Bluszcz został znaleziony w runie grądu, przy południowej granicy
gminy oraz na cmentarzu w Golęczewie, natomiast grążel w śródleśnym jeziorze; pełniki i
storczyki rosną na łące przy torach kolejowych.
Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko o powierzchni 7266,9 ha. Obszar ten obejmuje
tereny wyróżniające się krajobrazowo o cennych wartościach przyrodniczych i naukowodydaktycznych. Obszar charakteryzuje się słabym stopniem antropogenicznego przekształcenia,
a zarazem bardzo złożoną, interesującą strukturą krajobrazową. Na wyjątkowy charakter OChK
Biedrusko składają się: duże zróżnicowanie krajobrazowe, z przewagą krajobrazów naturalnych
i półnaturalnych; duża wartość przyrodnicza wyrażająca się m.in. bogactwem florystycznym
i faunistycznym; wysoka lesistość; obecność rzadkich lub zanikających typów biocenoz, w tym
torfowisk, łąk trzęślicowych, muraw kserotermicznych i lasów łęgowych; interesujący układ
przestrzenny roślinności dynamicznie związanej z siedliskiem świetlistej i kwaśnej dąbrowy oraz
grądu wysokiego; stare aleje i drzewa pomnikowe, jak również drzewostany o charakterze
rezerwatowym.
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania inwestycji na ww. obszary objęte ochroną.
Na podstawie informacji uzyskanych z „Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M.,
Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny
M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011” (www.mapa.korytarze.pl),
stwierdza się iż na terenie inwestycji oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się
korytarze ekologiczne. Najbliższy korytarz ekologiczny zlokalizowany jest w kierunku północnowschodnim w odległości ok. 1,1 km od terenu inwestycji.
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Rys. 3 Mapa lokalizacji planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych
Źródło: http://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce

W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania inwestycji na ww. obszary objęte ochroną oraz na projektowane korytarze
ekologiczne.
6.3 Ogólne warunki fizyczno – geograficzne
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg
Kondrackiego należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Pojezierza
Południowobałtyckiego (314-316), makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (315.5) oraz
mezoregionu Pojezierza Poznańskiego (315.51).
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Rys. 4 Mapa poglądowa podziału fizycznogeograficznego dla planowanego przedsięwzięcia.
Źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl

6.4 Warunki klimatyczne
Klimat Gminy Suchy Las znajduje się pod przeważającym wpływem mas powietrza
polarnomorskiego napływającego z nad Atlantyku.
Na warunki klimatyczne gminy wpływ ma między innymi bliskie sąsiedztwo miasta Poznań, z
którego napływają masy powietrza o podwyższonej temperaturze tzw. wyspa ciepła.
Oddziaływanie dużego miasta w szczególności wpływa na klimat lokalny w rejonach: Suchego
Lasu, Jelonka i Złotnik. Średnia roczna suma opadów dochodzi do 500 mm. Najwilgotniejszym
miesiącem jest lipiec ze średnią sumą opadów wynoszącą około 75 mm, a najbardziej suchym
miesiącem jest luty (opady poniżej 30 mm). W ciągu roku notuje się od 140 – 160 dni z opadami
deszczu poniżej 0,1 mm 35 dni z opadami śniegu.
Średnia temperatura powietrza w ciągu roku wynosi 8,1oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec
(18,5oC), a najzimniejszym styczeń (1,5oC).
Zimy są zwykle łagodne, lata umiarkowanie ciepłe. Okres wegetacji trwa ok. 210 dni. Analizowany
obszar cechują duże wahania i zmienność typów pogody. W ciągu roku występują około 253 dni
ciepłe i upalne, 32 mroźne i 80 dni z przymrozkami.
6.5 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Na obszarze planowanej inwestycji zalegają utwory czwartorzędowe, holoceńskie. Są to torfy na
piaskach rzecznych den dolinnych i tarasów, jeziornych, wodnolodowcowych lub lodowcowych.
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Rys. 5 Lokalizacja planowanego przedsięwzięta na tle Mapy Geologicznej Polski.
Arkusz Oborniki Wielkopolskie 433

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Oborniki Wielkopolskie
433) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na jednostce hydrogeologicznej 3 bQ II/Tr.
Poziomem użytkowym jest poziom międzyglinowy środkowy, który lokalnie łączy się z poziomem
podglinowym. Tworzą go piaski o różnym uziarnieniu i żwiry, o miąższości od 10 do 20 m. Wielkość
współczynnika filtracji wynosi średnio 6 m/24h. Wydajność potencjalna wynosi od 10-50 m3/h,
najczęściej około 30 m3/h. Zasilanie poziomu wodonośnego zachodzi poprzez przesączanie się
wód przez gliny zwałowe i utwory słabo przepuszczalne z wyżej leżących poziomów wodonośnych
czwartorzędu.
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Rys. 6 Planowane przedsięwzięcie na tle mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
Arkusz Oborniki Wielkopolskie 433

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych. W odległości ok. 13,70 km w kierunku północno-zachodnim zlokalizowany jest
Zbiornik nr 145 Dolina Kopalna Szamotuły – Duszniki.

Rys. 7 Planowane przedsięwzięcie na tle mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Na podstawie uzyskanych informacji oraz przeglądarki mapowej Państwowej Służby
Hydrogeologicznej prezentującej lokalizacje ujęć wód stwierdza się, iż najbliższymi ujęciami wód
są:


ujęcie nr 15_01815 – ujęcie wody zlokalizowane w odległości ok. 1,03 km od terenu
planowanej inwestycji w kierunku północno-zachodnim,



ujęcie nr 15_00522 – ujęcie wody podziemnej, zlokalizowane w odległości ok. 2,2 km od
terenu planowanej inwestycji w kierunku południowo-wschodnim,



ujęcie nr 15_20153 – ujęcie wody podziemnej, zlokalizowane w odległości ok. 2,64 km od
terenu planowanej inwestycji w kierunku południowo-wschodnim



ujęcie nr 15_01849 – ujęcie wód podziemnych, zlokalizowane w odległości 3,2 km od
terenu planowanej inwestycji w kierunku południowo-wschodnim.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie JCWPd
nr 60 (GW600060) o powierzchni 3817,5 km2. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny wód został
określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako – niezagrożona.

Rys. 8 Planowane przedsięwzięcie na tle JCWPd
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Źródło: http://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html#60-79

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (aPGW) zatwierdzonego przez Radę Ministrów i opublikowanego w dniu 6 grudnia 2016 r.
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), wyróżnia się
następujące główne cele środowiskowe dla wód podziemnych:


zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,



zapobieganie

pogarszaniu

się

stanu

wszystkich

części

wód

podziemnych

(z

zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),


zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,



wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka.

Dla JCWP GW600060 ustanowiono następujące cele środowiskowe:


stan chemiczny – dobry stan chemiczny,



stan ilościowy – dobry stan ilościowy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię,
lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowowodne nie spowoduje nieosiągnięcia lub nieutrzymania ww. celów środowiskowych.
6.6 Wody powierzchniowe
Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie JCWP
Samica Stęszewska PLRW6000231871299. Stanowi ona część regionu wodnego Warty, obszar
dorzecza Odry. Należy do naturalnych części wód, jej stan ocenia się jako zły, a ocenę ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożoną.
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Rys. 9 Planowane przedsięwzięcie na tle JCWP
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl, http://geoportal.gov.pl/

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (aPGW) zatwierdzonego przez Radę Ministrów i opublikowanego w dniu 6 grudnia 2016 r.
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), wyróżnia się
następujące główne cele środowiskowe dla wód powierzchniowych:


utrzymania bardzo dobrego stanu/potencjału JCWP,



osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód,



osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części
wód.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię,
lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowowodne nie spowoduje nieosiągnięcia lub nie utrzymania ww. celów środowiskowych.
W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno–błotne
chronione

postanowieniami

Konwencji

Ramsarskiej.

Najbliższe

obszary

wodno-błotne

zlokalizowane są w odległości ok. 110 km w kierunku południowym od planowanej inwestycji –
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Rezerwat przyrody Stawy Milickie. Najbliższy obszar o płytkim zaleganiu wód to oczko wodne
położone ok 250 m w kierunku południowo - zachodnim.
6.7 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód
Na podstawie Programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las na lata 2014-2017, z
perspektywą na lata 2018-2021, oraz na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 :
50 000 (arkusz 433 Oborniki Wielkopolskie) stwierdza się, iż teren planowanej inwestycji położony
jest w dorzeczu Warty. Jest to rzeka nizinna, swobodnie płynąca, uregulowana ostrorogami i
tamami. Do największych cieków należą rzeka Warta oraz rzeka Samica Kierska. Dolina rzeki
Warty charakteryzuje się południkowym układem wzdłuż wschodniej granicy gminy Suchy Las. W
granicach gminy, Wartę zasilają dopływy - Rów Północny (tzw. Pstrągowy), dopływ z Łysego Młyna
oraz dopływ spod Lasu-Lody. Zachodnia część gminy odwadniana jest przez rzekę Samicę
Kierską oraz jej dopływ Kanał Chludowski. Zlewnia Samicy Kierskiej charakteryzuje się gęstą
siecią cieków z czego większą część stanowią rowy melioracyjne o charakterze okresowym.
Szczególnie podmokłe są tereny znajdujące się w rejonie Rowu Północnego oraz cieku spod
Lasu- Lody i Łysego Młyna oraz w dolinie Samicy Kierskiej – szczególnie w rejonie Zielątkowa,
gdzie dolina jest silnie zabagniona i zatorfiona.
Największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy jest jezioro Glinowieckie, o powierzchni 18
ha, usytuowane w południowej części poligonu wojskowego. Do większych zbiorników należą też
jezioro Chludowskie (na północy), jezioro Podkowa (w centralnej części). Ponadto na ternie gminy
występują liczne niewielkie zbiorniki wodne.
Charakterystyczne miesięczne, półroczne i roczne przepływy (m3/s) dla rzeki Warty na przekroju
w Obornikach w latach 1971 – 1998 wynosiły: WWQW – 806, SWQ – 309; SQ – 117; SNQ – 47,3,
NNQ – 26,8.
Przepływy charakterystyczne dla roku przeciętnego (1995 r.) dla zlewni Samicy (profil
Niemieczkowo) wynosiły: Qmax – 1,34 m3/s, Qśr – 0,458 m3/s, Qmin – 0,033 m3/s, a wskaźnik
zasilania podziemnego wynosi: 0,88 SQ.

7. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZABYTKÓW

CHRONIONYCH

Na podstawie pisma od Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 5 października
2017 r., znak KZ.673.01163.2017.IV, stwierdza się, iż na przedmiotowym terenie, jak i w
najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się zabytki podlegające ochronie i opiece konserwatorskiej
– stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych (załącznik 7).
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Ponadto na podstawie informacji uzyskanych z portalu http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ stwierdza
się, iż najbliższy zabytek znajduje się w odległości ok 1,33 km w kierunku północno-zachodnim.
Z uwagi na powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na
zabytki chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446).
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8.

OPIS

PRZEWIDZIANYCH

SKUTKÓW

DLA

ŚRODOWISKA

W

PRZYPADKU

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wariant zero polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia przewiduje odstąpienie przez
Wnioskodawcę od realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z instalacją do
produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do paliw) z surowej gliceryny o kodzie CN
1520 na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie,
gmina Suchy Las, powiat poznański.
Teren

przedsięwzięcia

objęty

jest

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego - Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła
komunikacyjnego „Złotkowo” (załącznik 3). Według ww. planu przedmiotowa działka znajduje się
na terenach obiektów produkcyjnych, magazynów oraz zabudowy usługowej (1Px/U). Zakres
planowanej inwestycji jest całkowicie zgodny z ustaleniami ww. planu.
Niepodejmowanie

przedsięwzięcia

będzie

wiązało

się

z

pozostawieniem

aktualnego

zagospodarowania terenu. Dla Inwestora wiąże się to z brakiem możliwości realizacji planowanej
inwestycji, co będzie wiązało się z uniemożliwieniem prowadzenia działalności przez
Wnioskodawcę. Niepodejmowanie przedsięwzięcia może przyczynić się do wykorzystania terenu
do realizacji innej, podobnej inwestycji. Wówczas teren będzie podlegał innym przekształceniom
inwestycyjnym, w którym skutki dla środowiska przyrodniczego mogą być zbliżone, jak przy
realizacji planowanego przedsięwzięcia, gdyż teren ten w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, magazynów oraz
zabudowy usługowej.
Z uwagi na powyższe, wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia wyklucza się z
rozważań.
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9. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
9.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Wariant przewiduje realizację przedsięwzięcia polegający na budowie hali z instalacją do produkcji
frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponetu) z surowej gliceryny o kodzie CN
1520.

Inwestycja

zostanie

zrealizowana

przy zastosowaniu

nowoczesnych

rozwiązań

technologicznych, zapewniających zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wpływu na
środowisko zarówno na etapie prowadzonych prac budowlano-montażowych, jak i eksploatacji.
9.2 Racjonalny wariant alternatywny
Wariant alternatywny przyjmuje wykorzystanie również tłuszczów zwierzęcych do produkcji frakcji
biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponetu), jednak wnioskodawca pozostaje przy
wariancie, który przewiduje wykorzystanie jedynie surowej gliceryny do produkcji frakcji biomasy,
które ze względu na uwarunkowania lokalne należy uznać za najkorzystniejsze z punktu widzenia
społecznego, estetycznego i ochrony środowiska.
Tabela 9.2.1 Opis wariantu alternatywnego
Wariant
Uzasadnienie wybranego wariantu
alternatywny
Wykonanie – rodzaj materiałów, ilość materiałów

Wariant przyjęty - inwestora

Planowane jest użycie
standardowych materiałów
budowlanych, takich jak beton,
stal, wełna mineralna, tworzywa
sztuczne (np. pokrycie dachowe
z membrany, folie etc.).
Wszystkie materiały, jak beton,
stal można traktować jako
surowce wtórne (beton
pokruszony może służyć jako
materiał na podbudowy, etc.).

użycie innych
materiałów np.
wyłącznie
drewno

Zastąpienie tradycyjnych materiałów takich jak
stal i beton w konstrukcji projektowanych
obiektów (o tak dużej wysokości i rozpiętości)
jest nieracjonalnie kosztowne i niestosowane.
Ponadto zastosowanie wyłącznie konstrukcji
drewnianej poza faktem, iż jest bardzo
kosztowne, wiąże się z wysokim zagrożeniem
pożarowym, co w ujęciu ogólnym może
niekorzystnie wpłynąć na ochronę środowiska.

Funkcjonowanie obiektów
Eksploatacja inwestycji wiąże
się z generowaniem ruchu
pojazdów osobowych oraz
ciężarowych. Ruch
wskazanych pojazdów
odbywać się będzie według
ściśle określonych tras, które
zostały zaplanowane w
sposób ograniczający hałas
oraz emisję zanieczyszczeń
powietrza do atmosfery.
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Inne
rozlokowanie
tras
przejazdów
pojazdów
osobowych,
dostawczych i
autobusów na
parkingi
naziemne i
podziemne.

Każdy inny wariant niż przyjęty wiąże się z mniej
efektywnymi i dłuższymi przejazdami pojazdów
osobowych i ciężarowych, a co za tym idzie, ze
zwiększeniem emisji zanieczyszczeń powietrza,
a także generowaniem większego oddziaływania
akustycznego.
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Wariant przyjęty - inwestora
Zakładający budowę hali z
instalacją do produkcji frakcji
biomasy (biododatku drugiej
generacji do biokomponentu)
z tłuszczów pochodzenia
roślinnego. Inwestycja
zostanie zrealizowana przy
zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych,
zapewniających
zminimalizowanie
ewentualnego niekorzystnego
wpływu na środowisko
zarówno na etapie
prowadzonych prac
budowlano - montażowych,
jaki i eksploatacji

Wariant
alternatywny
polega na
odstąpieniu od
realizacji
przedsięwzięcia

Uzasadnienie wybranego wariantu
Wariant wyklucza możliwość budowy obiektów
wraz z niezbędną infrastrukturą oraz
pozostawieniu dotychczasowego
zagospodarowania terenu. Uniemożliwi to
prowadzenie działalności Wnioskodawcy, co
wyklucza wariant zerowy z rozważań.

Lokalizacja wariantu alternatywnego jest tożsama z lokalizacją wariantu wybranego przez
inwestora. W związku z powyższym większość elementów wskazanych w art. 66 ust. 1 pkt. 6a
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. 2017.1405 j.t.) będzie tożsame do oddziaływań wskazanych w przedłożonym raporcie dla
wariantu wybranego przez inwestora. Dodatkowo, odmienne od założonego w wariancie
wybranym przez inwestora rozlokowanie tras przejazdów skutkować może zwiększonym
oddziaływaniem w zakresie emisji do powietrza i oddziaływania akustycznego, a także
zwiększonym zużyciem gazu na potrzeby ruchu pojazdów osobowych, dostawczych i autobusów.
Zarówno w wariancie wybranym przez inwestora, jak i przedstawionym wariancie alternatywnym
przedsięwzięcia rozwiązania zastosowane przy planowanej inwestycji będą w znacznym stopniu
uwzględniać zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian klimatu i ewentualnego
wystąpienia zdarzeń ekstremalnych.
Wody opadowe w obu wariantach odprowadzane będą z terenu inwestycji do zbiornika
retencyjnego. Przed wprowadzeniem tych wód do zbiornika zostaną one podczyszczone w
separatorach substancji ropopochodnych. Parametry separatorów określone zostaną na
późniejszym etapie realizacji inwestycji. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zakłada się
możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej przy eksploatacji planowanego
przedsięwzięcia w obu wariantach. Ze względu na skalę, specyfikę planowanej inwestycji oraz
oddalenie od granic Państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko
wariantu wybranego przez inwestora i wariantu alternatywnego.
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Realizacja przedsięwzięcia w żadnym z przedstawionych wariantów nie wiąże się z koniecznością
prowadzenia prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko. Ilości i rodzaje odpadów powstających na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji
przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym i wariancie wybranym przez inwestora będą zbliżone.
Planowane do używania substancje w przypadku wariantu wybranego przez inwestora i wariantu
alternatywnego będą tożsame. Dodatkowo, z uwagi na odmienne od założonego rozlokowanie
tras przejazdów skutkować może zwiększonym oddziaływaniem w zakresie emisji do powietrza i
oddziaływania akustycznego wariantu alternatywnego w porównaniu z wariantem wybranym
przez inwestora.
9.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Za wariant najkorzystniejszy uważa się wariant proponowany przez Wnioskodawcę, polegający
na budowie hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do paliw) z
surowej gliceryny o kodzie CN 1520 na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy
ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat poznański. Przedstawione w
przedmiotowej karcie informacje dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie budowy i
użytkowania obiektów wskazują, że koncepcja proponowana przez Inwestora może być uznana
jako wariant najbardziej racjonalny, uwzględniający lokalne potrzeby rozwoju, jak i spełniający
wymogi ochrony środowiska naturalnego. Wybrane rozwiązanie nie powoduje przekroczenia
standardów jakości środowiska, co potwierdza jego wybór - skala oddziaływań na środowisko
wynikająca z jego funkcji i technologii jest niewielka. Rozwiązania zaproponowane przez
Wnioskodawcę zapewniają prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami ochrony
środowiska

oraz

gwarantują

dotrzymanie

standardów

jakości

środowiska.

Wariant

zaproponowany przez Wnioskodawcę jest w pełni uzasadniony pod kątem organizacji pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, iż planowana inwestycja nie spowoduje
przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U.2010.16.87).
Teren

przedsięwzięcia

objęty

jest

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego - Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła
komunikacyjnego „Złotkowo” (załącznik 3). Według ww. planu przedmiotowa działka znajduje się
na terenach obiektów produkcyjnych, magazynów oraz zabudowy usługowej (1Px/U).
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10.

OKREŚLENIE

PRZEWIDYWANEGO

ODDZIAŁYWANIA

NA

ŚRODOWISKO

ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
10.1 Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
W żadnej fazie realizacji przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Zakład
nie jest zakładem o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz.U.2016.138) i nie podlega
obowiązkowi opracowania planu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Na terenie
inwestycji oraz całego Zakładu, z uwagi na charakter działalności, nie zakłada się magazynowania
substancji niebezpiecznych określonych ww. rozporządzeniu, w ilościach podanych w załączniku
do rozporządzenia, które kwalifikowałyby Zakład do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Hala wyposażona zostanie w wentylację awaryjną, która będzie połączona z czujnikami na
metanol, tak aby w razie rozszczelnienia zbiorników, załączyła się ww. wentylacja i odprowadziła
opary metanolu na zewnątrz hali. Wentylacja dodatkowo wyposażona będzie w filtry, które będą
pochłaniać substancje szkodliwe w przypadku ewentualnej awarii, a następnie będą oddawane w
postaci odpadu. Powyższe ma na celu głównie ochronę zdrowia pracowników znajdujących się w
pomieszczeniu produkcyjnym.

Na budowę planowanego obiektu Inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie budowlane, a po
przeprowadzeniu robót budowlach, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.
Pozwolenie na użytkowanie wydaje się po przeprowadzeniu kontroli przez nadzór budowlany.
Budowa zakładu prowadzona będzie przez specjalistyczną firmę świadczącą tego rodzaju usługi,
co gwarantuje prawidłową realizację inwestycji pod względem techniki budowlanej. Ponadto
przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo
wystąpienia powodzi, osuwisk czy ruchów masowych ziemi.
W związku z powyższym nie zakłada się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej przy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
W przypadku wystąpienia awarii instalacji proces produkcyjny zostaje wstrzymany do czasu
usunięcia przyczyn awarii. Odpady wytworzone podczas usuwania skutków awarii, np. materiały,
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szmaty do wycierania wycieków będą magazynowane w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu
ludzi oraz środowisku.
10.2 Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Ze względu na skalę, specyfikę planowanej inwestycji oraz oddalenie od granic Państwa, nie
przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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11.UZASADNIENIE

PROPONOWANEGO

PRZEZ

WNIOSKODAWCĘ

WARIANTU,

ZE

WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
11.1 Gospodarka odpadami
11.1.1 Etap budowy
W czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na jego specyfikę, powstawać będą
odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z
dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1923) w większości zaklasyfikowane będą do grupy 17, tj.
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Poniżej przedstawiono szacunkowe
ilości odpadów, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji.
Tabela 11.1.1.1 Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji
przedsięwzięcia
Kod
odpadu

Rodzaje odpadów

15 02 02*

Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujęte w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi.

Szacunkowa
Miejsce oraz sposób
ilość
magazynowania
odpadów
odpadów
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
w szczelnym
pojemniku/beczce na
utwardzonej
powierzchni,
0,2
w wyznaczonym
miejscu
magazynowania
odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
w kontenerach lub
luzem na utwardzonej
powierzchni
w wyznaczonym
miejscu
0,1
magazynowania
odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

15 01 03

Opakowania z drewna

0,1

15 01 04

Opakowania z metali

0,1

15 02 03

Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,

0,02
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w pojemniku/beczce na
utwardzonej
powierzchni,

Sposób zagospodarowania
odpadów
Przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwiania m.in.
w procesach: D9, R4, R5, R13

Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R1, R5, lub
przekazanie osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami
do odzysku:
do wykorzystania jako paliwo
lub do ponownego użycia bez
procesu ich przetwarzania, w
tym do wykorzystania ich
funkcji opakowaniowych
Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R1, R5, lub do
wykorzystania jako paliwo, do
wykonywania drobnych napraw
i
konserwacji
lub
do
wykorzystania
ich
funkcji
opakowaniowych
Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R4
Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R1, R12,
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Kod
odpadu

Rodzaje odpadów

Szacunkowa
ilość
odpadów
[Mg/rok]

ścierki) i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15
02 02

17 04 05

17 04 11

17 05 04

17 06 04

Żelazo i stal

Kable inne niż wymienione
w 17 04 10

Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03

Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17
06 03

Miejsce oraz sposób
magazynowania
odpadów

Sposób zagospodarowania
odpadów

w wyznaczonym
miejscu
magazynowania
odpadów
Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach: R4, R12 lub
przekazanie osobom fizycznym
lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami do odzysku:
do wykonywania drobnych
napraw i konserwacji

2,0

w
kontenerach/pojemnika
ch lub luzem na
utwardzonej
powierzchni
w wyznaczonym
miejscu
magazynowania
odpadów

Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R4, R12,

600

luzem na utwardzonej
powierzchni
w wyznaczonym
miejscu
magazynowania
odpadów

Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach: R5, R13 lub
przekazanie osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami
do odzysku: do utwardzania
powierzchni po rozkruszeniu,
jeśli jest to konieczne do
wykorzystania odpadów, oraz z
zachowaniem
przepisów
odrębnych w szczególności
przepisów prawa wodnego i
prawa budowlanego

10,0

w kontenerach lub
luzem na utwardzonej
powierzchni
w wyznaczonym
miejscu
magazynowania
odpadów

Przekazanie do odzysku m.in.
w procesach R1, R12,

0,05

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia
prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Miejsce magazynowania
odpadów powstających na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wyznaczone zostanie
na terenie placu budowy. Materiały wykorzystywane do realizacji inwestycji magazynowane będą
na placu budowy, na terenie przeznaczonym do realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Gleba i ziemia powstała na etapie prac ziemnych podczas realizacji inwestycji będzie
zagospodarowana w obrębie terenu inwestycji – do splanowania terenu, a jej nadmiar zostanie
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przekazany uprawnionym w tym celu podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia na
gospodarowanie tego rodzaju odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami do zagospodarowania we własnym zakresie.
11.1.2 Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane odpady pochodzić będą z funkcjonowania
projektowanej hali oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi. Eksploatacja instalacji do produkcji
frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) nie będzie skutkowała
wytwarzaniem odpadów. W poniższej tabeli przedstawia się szacunkowe rodzaje oraz ilości
wytwarzanych odpadów.
Tabela 11.1.2.1 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji planowego
przedsięwzięcia
Kod
odpadu

L.p.

1

15 02 02*

2

16 05 06*

3

20 03 01

Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
Odpady inne niż niebezpieczne
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Masa odpadu

[Mg/rok]

0,5

0,5

7,3

Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach
ustawionych w jednym wyznaczonym utwardzonym miejscu. Miejsca te będą przykryte lub
zadaszone. Pomieszczenia do magazynowania odpadów zlokalizowano w istniejącej części hali,
przy jej zachodniej ścianie.
Dodatkowo Wnioskodawca planuję, że surowce głównie będą dostarczane w cysternach i tak
również będą odbierane produkty. W związku z powyższym na produkcji nie przewiduję się
generacji odpadów opakowaniowych. Jednakże przy standardowej eksploatacji pomieszczenia
gospodarczego jak i laboratorium mogą być generowane następujące kody odpadów:
Tabela 11.1.2.2. Wytwarzane odpady
L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu
[Mg/rok]

Odpady inne niż niebezpieczne
1
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L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu
[Mg/rok]

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,5

3

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,25

Odpady komunalne magazynowane będą również w jednym wyznaczonym i utwardzonym
miejscu magazynowania tego rodzaju odpadów, zlokalizowanym na zewnątrz hali magazynowej.
Miejsca magazynowania odpadów będą przykryte lub zadaszone.
Odpady

komunalne

będą

odbierane

przez

lokalnych

operatorów,

natomiast

odpady

niebezpieczne odbierane będą przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy.
11.1.3 Etap likwidacji
Likwidacja planowanego przedsięwzięcia w przyszłości może się wiązać z całkowitą rozbiórką
obiektów. W związku z rozbiórką przewiduje się wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych
w większości w grupie 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 09 grudnia 2014 r.
(Dz.U.2014.1923). Zakłada się wytwarzanie następujących rodzajów i szacunkowych ilości
odpadów:
Tabela 11.1.3.1 Szacunkowe ilości odpadów powstające na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Kod
odpadu

15 02 02*

15 02 03
17 01 01
17 01 07

Szacunkowa
ilość odpadów
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
0,5
i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
Odpady inne niż niebezpieczne
Rodzaje odpadów

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

0,4

w szczelnym pojemniku/beczce na
utwardzonej powierzchni,
w wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadów
w pojemniku/beczce na
utwardzonej powierzchni,
w wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadów

200,0
200,0

17 04 05

Żelazo i stal

85,0

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

1,0
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w wyznaczonym miejscu

Budowa hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów pochodzenia
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Kod
odpadu

Rodzaje odpadów

Szacunkowa
ilość odpadów
[Mg/rok]

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03

500,0

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w
17 06 01 i 17 06 03

200,0

Miejsce oraz sposób
magazynowania odpadów
magazynowania odpadów
luzem na utwardzonej powierzchni
w wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadów
w kontenerach lub luzem na
utwardzonej powierzchni
w wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia
prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Odpady przekazywane będą
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku we
własnym zakresie.
11.2 Gospodarka wodno – ściekowa
11.2.1 Zużycie wody
Woda wykorzystywana przez Zakład będzie służyła do celów bytowych pracowników, na cele
przeciwpożarowe oraz okazyjnie do czyszczenia instalacji. Wnioskodawca planuje pobór wody na
ww. cel z własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania, na budowę której będzie składał wniosek
o pozwolenie wodnoprawne w osobnym postępowaniu.
Po podłączeniu przedmiotowego terenu do miejskiej sieci wodociągowej, woda w całości będzie
pobierana z ww. sieci.
Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe będzie wynosić ok. 0,5 m3/dobę oraz ok. 182,5 m3/rok.
Zużycie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru szacuje się na poziomie ok. 30 dm3/s.
11.2.2 Ścieki bytowe
Ilość powstających ścieków bytowych będzie analogiczna do ilości pobieranej wody
przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb bytowych pracowników i wyniesie około 0,5 m3/dobę.
Ścieki bytowe z pomieszczeń socjalno-biurowych odprowadzane będą do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji. Ścieki bytowe
ze zbiornika bezodpływowego odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające
stosowne zezwolenia.
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11.2.3 Ścieki przemysłowe
W związku z realizacją planowanej inwestycji mogą powstawać niewielkie ilości ścieków
przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników, rurociągów itp.
Przewiduje się, że ze względu na ciągły czas pracy Zakładu, czyszczenie będzie odbywało się
podczas konserwacji i przeglądów. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających
ścieków przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji.
11.2.4 Wody opadowe lub roztopowe
Wody opadowe i roztopowe do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej będą zbierane
siecią kanalizacji deszczowej i magazynowane w projektowanym zbiorniku retencyjnym
odparowującym, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę do
punktu zlewnego.
Ilość wód opadowych i roztopowych obliczono na podstawie poniższego wzoru:
Q=Fxqxφ
F – powierzchnia zlewni w ha
q – max natężenie deszczu miarodajnego q = 130 dm3/s x ha, wg formuły Błaszczyka dla
opadów A<800 mm, P=20% i czasie trwania deszczu t = 20 min.
φ – sumaryczny ważony współczynnik spływu powierzchniowego.
Dla bilansu odprowadzanych ścieków deszczowych przyjęto całkowitą powierzchnię terenu, na
którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie. Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi
F = 0,9 ha.
Tabela 11.2.4.1 Bilans powierzchni do celów obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych
Rodzaj odwadnianej
powierzchni

Powierzchnia odwadniana
[ha]

Współczynnik spływu

powierzchnia utwardzona

0,18

0,8

powierzchnia dachów

0,45

0,9

powierzchnia zieleni

0,27

0,05

suma

0,9

-

Sumaryczny ważony współczynnik spływu wyliczono ze wzoru:
φ = (Ψ1 x F1) + … + (Ψ5 x F5) / Σ F
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φ = (0,8 x 0,18) + (0,9 x 0,45) + (0,05 x 0,27) / 0,9
φ = 0,63
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych z terenu zlewni:
Qs = φ x F x q
Qs = 0,63 x 0,9 x 130
Qs = 73,71 dm3/s
Roczna ilość wód opadowych:
Q=φxFxH
gdzie: H – średni roczny opad z wielolecia dla przedmiotowego obszaru przyjęto – 650 mm,
Qr = 0,63 x 0,9 x 0,650
Qr = 3685,5 m3/rok
Wody opadowe i roztopowe do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej będą
odprowadzane z terenu inwestycji poprzez układ kanalizacji deszczowej do nowo wybudowanego
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie inwestora. Inwestor dopuszcza możliwość
zastosowania separatora w celu podczyszczania wód opadowych i roztopowych z substancji
ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do zbiornika. W obliczeniach nie uwzględniono
powierzchni zbiornika, ponieważ jest on w fazie projektowania. Powierzchnia terenów biologicznie
czynnych po zaprojektowaniu ww. zbiornika nie ulegnie zmniejszeniu, aby zachować wymagane
przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 30% powierzchni zielonych na obszarze
działki. Oznacza to, iż powierzchnia przeznaczona pod wybudowanie zbiornika została w
powyższych obliczeniach wliczona w obszary utwardzone (o współczynniku spływu 0,8),
natomiast po zaprojektowaniu zbiornika będzie ona wliczana w obszary o współczynniku spływu
0. W związku z powyższym przedstawione powyżej obliczenia przedstawiają najgorszy wariant
ilości ścieków odpadowych i roztopowych z obszaru inwestycji.
11.3 Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego
11.3.1. Emisja do powietrza – etap budowy
Podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją będzie
występować emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych. Emisja ta będzie miała charakter
niezorganizowany – jej źródło będą stanowić pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się
po terenie w związku z prowadzonymi pracami.
Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie
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trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny. Emisje te przemieszczają
się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje się,
by emisja ta powodowała trwałe zmiany stanu aerosanitarnego terenu poza wyznaczonym placem
budowy.
11.3.2. Emisja do powietrza – etap eksploatacji
W niniejszym rozdziale przeprowadzono ocenę przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na
jakość powietrza atmosferycznego. Analizie poddano planowany stan docelowy inwestycji.
Zakładane do realizacji przedsięwzięcie nie wkracza na teren parków narodowych, parków
krajobrazowych, rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, zespołów przyrodniczokrajobrazowych, pomników przyrody, użytków ekologicznych, jak również nie jest zlokalizowane
w obszarze o znaczeniu historycznym, kulturalnym czy archeologicznym.
W związku z planowaną działalnością nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza w
normalnych warunkach produkcji oraz z dostaw substratów na teren Wnioskodawcy. Jedyna
możliwa emisja może pojawić się w przypadku awarii bądź nieszczelności instalacji produkcyjnej
spowodowanej rozszczelnieniem wynikającym np. ze zużycia uszczelki, uszkodzenia pompy, czy
rurociągu (korozja, drgania). Jednakże Inwestor przewiduję zastosowanie filtrów w instalacji
wentylacji awaryjnej, które sprawią, że żadne opary nie przedostaną się do atmosfery. Dodatkowo
planowany do zastosowania separator skroplin na rurociągach oddechowych sprawi, że opary
metanolu zamiast wydostawać się na zewnątrz będą się w nim skraplać, a powstała ciecz będzie
odprowadzana do zbiornika na skropliny metanolu. W załączeniu 8 do niniejszych wyjaśnień
przedstawiono miejsca, w których jedynie podczas awarii może dojść do emisji. W celu
maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu ww. zdarzenia na środowisko Inwestor
zobowiązuję się zastosować system wentylacji awaryjnej z filtrami i czujnikami. Wspomniane filtry
całkowicie pochłaniają opary metanolu i kwasu siarkowego w przypadku niekontrolowanego
wycieku lub rozszczelnienia. Wymiana filtrów odbywać się będzie każdorazowo po ewentualnej
awarii, a zużyte będą zagospodarowane przez firmy zewnętrzne.
Podczas magazynowania substancji również nie będzie następować emisja substancji do
powietrza, zbiorniki będą szczelne. Proces napełniania zbiorników będzie odbywał się w sposób
hermetyczny, pod ciśnieniem w związku z czym nie będzie stanowił źródła zorganizowanej emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Źródła emisji
Do źródeł emisji zaliczono:
1. Kocioł służący do ogrzewania pomieszczenia biurowego o mocy do 250 kW,
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2. Ruch pojazdów ciężarowych i osobowych.
Ad 1) Na potrzeby ogrzewania pomieszczenia biurowego przewiduję się zastosowania kotła na
olej opałowy EKOTERM o mocy do 250 kW. Do analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
powietrzu przyjęto wariant najmniej korzystny dla środowiska, czyli ogrzewanie kotła za pomocą
oleju opałowego lekkiego. Sprawność cieplna kotła wynosić będzie ok. 95%, paliwo – olej opałowy
lekki, emitor pionowy, zadaszony, wysokość 12 m, średnica wylotu 0,25 m, brak urządzeń ochrony
powietrza, maksymalny roczny czas pracy – 2000 h.

Ad 2) Ruch pojazdów obejmuje:


pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące towar, produkty



pojazdy osobowe pracowników i gości.

Ruch pojazdów odbywa się przez całą dobę przez 365 dni w roku. W okresie doby przewiduje się
przyjazd 30 samochodów osobowych oraz 16 samochodów ciężarowych.
Pojazdy osobowe kierują się z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych, a pojazdy ciężarowe
do wyznaczonych miejsc rozładunku/załadunku.
Wyodrębniono następujące trasy przejazdu samochodów osobowych:


PO1 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych
położonych we wschodniej stronie działki (maksymalne 12 pojazdów/h, średnio 48
pojazdów/dobę),



PC1 - przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do strefy wyładunku/załadunku
po północno-zachodniej stronie hali produkcyjnej (maksymalne 2 pojazdy/h, średnio 7
pojazdów/dobę).

Dla celów obliczeniowych przyjęto wysokość emitora spalin z pojazdów osobowych wynoszącą
0,5 m oraz wylot poziomy o średnicy 0,10 m.
Załącznik

9

zawiera

dane

techniczne

wszystkich

emitorów

objętych

obliczeniami

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Określenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
Do określenia wielkości emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł przyjęto następujące
założenia:
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Dla wyznaczenia emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego w kotle grzewczym
zastosowano wskaźniki zaproponowane przez KOBIZE „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń
ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” (styczeń 2015 r.). Udział
pyłu zawieszonego PM10 w pyle całkowitym przyjęto na poziomie 97,6%, a udział pyłu
zawieszonego PM2,5 w pyle całkowitym przyjęto na poziomie 96,7 (zgodnie z danymi
przygotowanymi przez „California Emission Inventory Developmeny and Reporting
System”). Załącznik 10 zawiera obliczenia wielkości emisji z kotła.



Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych z silników samochodów ciężarowych i
osobowych wyznaczono na podstawie wskaźników emisji przygotowanych przez prof.
Zdzisława Chłopka. Udział pyłu zawieszonego PM10 w pyle całkowitym z pojazdów
ciężarowych i osobowych przyjęto na poziomie 96%, a udział pyłu zawieszonego PM2,5
w pyle całkowitym przyjęto na poziomie 92,5% (zgodnie z danymi przygotowanymi przez
„California Emission Inventory Developmeny and Reporting System”). Załącznik 11
zawiera obliczenia wielkości emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów.



Prędkość poruszania się pojazdów wynosi 20 km/h,

Załącznik 9 zawiera dane emisyjne wszystkich emitorów objętych obliczeniami rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń.
Tło zanieczyszczeń i stężenia dyspozycyjne
Istniejący stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej Inwestycji w zakresie pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i benzenu został określony przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (załącznik 12) i wynosi:


dwutlenek azotu

19,0 μg/m3



pył PM10

26,0 μg/m3



benzen

1,0 μg/m3



pył PM2,5

19,0 μg/m3



dwutlenek siarki

4,0 μg/m3.

Dla pozostałych zanieczyszczeń przyjęto – zgodnie z obowiązującą metodyką – iż wartość tła
wynosi 10% średniorocznej wartości odniesienia.
Wartości stężeń dyspozycyjnych (w ujęciu średniorocznym) określa się jako różnicę pomiędzy
wartościami dopuszczalnymi (wartościami odniesienia, poziomami substancji) a tłem.
W poniższej tabeli podano wartości stężeń dyspozycyjnych dla substancji zanieczyszczających
powstających w wyniku funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania.
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Tabela 11.3.2.1 Wartości stężeń dyspozycyjnych
Wartość D1
[µg/m3]

Wartość Da
[µg/m3]

Wartość tła
[µg/m3]

Wartość dyspozycyjna
(Da – R) [µg/m3]

Dwutlenek siarki

350

20

4,0

16,0

Dwutlenek azotu

200

40

19,0

21,0

Pył zawieszony PM10

280

40

26,0

14,0

Pył zawieszony PM2,5

Brak D1

25 *) 20 **)

19,0

6,0*) 1**)

30

5

1,0

4,0

Węglowodory alifatyczne

3000

1000

100

900,0

Węglowodory aromatyczne

1000

43

4,3

38,7

Tlenek węgla

30000

Brak Da

---

Brak Da

Substancja

Benzen

*) w latach 2015 do 2019
**) od roku 2020

Warunki meteorologiczne
Dane meteorologiczne dla projektowanej inwestycji przyjęto zgodnie z referencyjną metodyką
modelowania poziomów substancji w powietrzu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu). Danymi
meteorologicznymi są statystyki klimatologiczne w formie tablic częstości występowania
poszczególnych kombinacji prędkości wiatru i stanu równowagi atmosfery dla 12 głównych
kierunków wiatru, zwane różami wiatrów. Poniżej przedstawiono w sposób graficzny różę wiatrów
(całoroczną) dla stacji Poznań (jako położoną najbliżej terenu inwestycji) oraz zestawienia
liczbowe służące do ich sporządzenia.
Tabela 11.3.2.2 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %
NNE
5,22

ENE
6,48

E
9,29

ESE
8,36

SSE
8,51

S
5,91

SSW
12,00

WSW
10,88

W
13,54

WNW
7,71

NNW
7,72

N
4,38

Tabela 11.3.2.3 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %
1 m/s
14,13

2 m/s
15,32

3 m/s
16,24

4 m/s
12,61

5 m/s
12,88

6 m/s
9,02

7 m/s
7,20

8 m/s
7,23

9 m/s
1,66

10 m/s
2,72

11 m/s
0,99

W załączeniu do opracowania znajduje się graficzne przedstawienie przyjętych warunków
anemometrycznych dla stacji meteo Poznań (załącznik 13).
Metodyka obliczeń
Analiza

rozprzestrzeniania

się

zanieczyszczeń

powstających

podczas

eksploatacji

projektowanych budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przeprowadzona
została przy użyciu programu komputerowego "OPERAT FB” (v. 7.1.2.) posiadającego atest
Instytutu Ochrony Środowiska (BA/147/96), prowadzącego obliczenia w oparciu o metodykę
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
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W celu wyznaczenia współczynnika szorstkości terenu posłużono się mapą topograficzną w skali
1:10000. Obszar wyznaczania współczynnika szorstkości terenu wynosi 600 m (50 x 12m =
600 m). Do obliczeń propagacji zanieczyszczeń przyjęto wartość współczynnika szorstkości
terenu w wysokości zo = 0,14 m j.

Tabela 11.3.2.4 Wyliczenie aerodynamicznej szorstkości terenu
L.p. Opis strefy
1
2
3

Aerodynamiczna szorstkość
terenu, m
14% x 0,5 m = 0,07 m
10% x 0,4 = 0,04m
76% x 0,035 m = 0,0266
Suma
0,1366

Powierzchnia, [%]

Tereny przemysłowe
Zadrzewienia i zarośla
Pola uprawne i nieużytki

14
10
76

W odległości mniejszej niż 10h (czyli 120 m) od emitorów nie występują wyższe niż parterowe
budynki mieszkalne. Nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia obliczeń najwyższych stężeń
maksymalnych i średniorocznych w dodatkowych punktach obliczeniowych.
Obliczenia propagacji zanieczyszczeń prowadzono na poziomie rzędnej 0,0 m, w prostokątnej
sieci receptorów o skoku 20 m w obszarze o wymiarach 500 x 300 m. W poniższej tabeli
zestawiono współrzędne punktów określających teren Inwestycji. Teren ten został wyłączony z
obliczeń.
Tabela 11.3.2.5 Współrzędne punktów określających teren inwestycji
Numer punktu

Współrzędna X[m]

Współrzędna Y[m]

1

904

933,1

2

928

913,1

3

1013,6

875,9

4

971

806,8

5

896,2

842

6

893,1

907,7

Obliczeniami objęto sytuację emisji ze wszystkich projektowanych emitorów emitujących te same
zanieczyszczenia,

co

jest

wymagane

przez

Rozporządzenie

Ministra

Środowiska

z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Powyższe założenia powodują, iż uzyskano sytuację, która charakteryzuje się maksymalnym
oddziaływaniem na stan powietrza atmosferycznego poprzez jednoczesność pracy wszystkich
źródeł emisji oraz maksymalnie długi okres pracy w ciągu roku.
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Załącznik 9 zawiera dane wejściowe do programu obliczeniowego.
Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń klasyfikacji oddziaływania (suma arytmetyczna
stężeń maksymalnych) zespołu emitorów punktowych i liniowych.
Tabela 11.3.2.6 Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
benzen
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
dwutlenek azotu
pył zawieszony PM 2,5

Suma stężeń
max. [µg/m3]
19,21
16,18
312,3
2,820
60,5
18,16
342
18,84

Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia w
D1 [µg/m3]
sieci receptorów
280
350
30000
30
3000
1000
200
TAK
-

Ocena
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm > D1
bez oceny - brak D1

Suma stężeń maksymalnych:


pyłu PM-10



benzenu



dwutlenku siarki



tlenku węgla



węglowodorów alifatycznych



węglowodorów aromatycznych

jest mniejsza niż 10% wartości odniesienia dla jednej godziny.
Suma stężeń maksymalnych:


dwutlenku azotu

jest większa niż 10% wartości odniesienia dla jednej godziny.
Ze względu na brak wartości odniesienia D1 dla pyłu PM-2,5 nie można przeprowadzić podobnej
analizy.
Wyniki obliczeń w węzłach siatki obliczeniowej
Poniżej zestawiono wyniki obliczeń najwyższych stężeń maksymalnych i średniorocznych w
węzłach obliczeniowej poza terenem zakładu.
Tabela 11.3.2.6 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów
Parametr
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Stężenie maksymalne µg/m 3
Stężenie średnioroczne µg/m 3
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m 3, %

160,8
0,426
0,00

880
920
-

900
920
-

dwutlenku

azotu

4
3
-

1
1
-

ESE
SSE
-

Podsumowanie
Najwyższa

wartość

stężeń

jednogodzinnych

występuje

w

punkcie

o współrzędnych X = 880 Y = 900 m i wynosi 160,8 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń stężeń
jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 920
Y = 920 m , wynosi 0,426 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 21 µg/m3.
Kryterium obliczania opadu pyłu
Analizowano emisję pyłu z 3 emitorów.
0,0667/n*Sh3,15 = 55,8
Suma emisji średniorocznej pyłu = 0,62 < 55,8 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 0,0194 < 10 000 [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary chronione
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) = 59,8 [m]
Emitor: Kocioł 250 kW
Należy analizować obszar o promieniu 1794 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych
wartości odniesienia.
W obszarze o promieniu 1794 m nie występują obszary o zaostrzonych wartościach odniesienia.
Załącznik 9 zawiera tabelaryczne wyniki obliczeń propagacji rozpatrywanych zanieczyszczeń.
Załącznik 14 zawiera wyniki obliczeń propagacji zanieczyszczeń w formie graficznej.
Dotrzymanie standardów emisyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów inwestycja nie podlega pod standardy emisyjne.
Projektowane przedsięwzięcie a sieć NATURA 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii
Europejskiej, której celem jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych,
składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

strona 58 z 89

Budowa hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów pochodzenia
roślinnego na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat
poznański



obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw.
"Ptasiej"



specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC)
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych
wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku
II do Dyrektywy.

Analizowana inwestycja zlokalizowany jest w odległości:


ok. 1,03 km w kierunku północno-wschodnim - Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000
– Biedrusko PLH300001,



ok. 1,18 km w kierunku zachodnim - Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 - Dolina
Samicy PLB300013.

Ze względu na odległość lokalizacji zakładu w stosunku do istniejących obszarów należących do
Natura 2000 oraz niewielką ilość emitowanych zanieczyszczeń nie będzie występowało
oddziaływanie inwestycji na ptaki oraz ich siedliska.
Wnioski końcowe
Realizacja planowanego przedsięwzięcia, powodująca emisję zanieczyszczeń gazowych i
pyłowych pochodzących z oleju opałowego oraz paliw silnikowych nie stwarza zagrożenia dla
środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało w sposób negatywny na stan powietrza
atmosferycznego na wyznaczonych specjalnych obszarach ochrony siedlisk oraz obszarach
specjalnej ochrony ptaków, które są objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci.
11.3.3. Emisja do powietrza – etap likwidacji
Podczas prowadzonych prac związanych z likwidacją planowanej inwestycji będzie występować
emisja

zanieczyszczeń

gazowy

oraz

pyłowych.

Emisja

ta

będzie

miała

charakter

niezorganizowany – jej źródło będą stanowić pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się
po terenie w związku z prowadzonymi pracami.
Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie
trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny.
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Emisje te przemieszczają się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich
zakończeniu. Nie przewiduje się, by emisja ta powodowała trwałe zmiany stanu aerosanitarnego
terenu poza wyznaczonym placem budowy.
11.4 Oddziaływanie akustyczne
11.4.1. Oddziaływanie akustyczne - etap budowy
Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie akustyczne
związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą jednak
miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia.
Podczas realizacji prac budowlano – montażowych, w zależności od etapu realizacji
poszczególnych robót, wykorzystywany będzie niżej wymieniony sprzęt (maszyny i urządzenia):


roboty ziemne – maszynami o napędzie spalinowym i ręcznym takimi jak: koparkoładowarki kołowe, zagęszczarki płytowe, walce statyczne lub wibracyjne,



roboty drogowe, wykonanie podbudowy pod utwardzone nawierzchnie przy pomocy
urządzeń zasilanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi i przy wykorzystaniu narzędzi
ręcznych – w tym zagęszczarki, walców statycznych lub wibracyjnych, oraz przygotowanie
(docięcie) i ułożenie kostki, czy też płyt chodnikowych.



transport - ciągniki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze.

Stosowany sprzęt budowlany winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym.
Dopuszczalną emisję hałasu określono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w
zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202), w tabeli poniżej przytoczono te
wartości.
Tabela 11.4.1.1 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych
określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U.2005.263.2202).
Typ urządzenia
Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna
Pel (1) (kW)
Masa urządz. m (kg)
Szerokość cięcia L (cm)
Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i
niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)

Dopuszczalny poziom
mocy akustycznej
w dB/1pW
P≤8

105

8 < P ≤ 70

106

P > 70

86 + 11 lg P

Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe,
koparkoładowarki gąsienicowe

P ≤ 55

103

P > 55

84 + 11 lg P

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe,

P ≤ 55

101
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Typ urządzenia
Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna
Pel (1) (kW)
Masa urządz. m (kg)
Szerokość cięcia L (cm)
koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki,
ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki
podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z
przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do
zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne
przetwornice ciśnienia

Ręczne kruszarki do betonu i młoty

Dopuszczalny poziom
mocy akustycznej
w dB/1pW
P > 55

82 + 11 lg P

P ≤ 15

93

P > 15

80 + 11 lg P

M ≤ 15

105

15 < m < 30

92 + 11 lg m

m ≥ 30

94 + 11 lg m

Żurawie wieżowe

Agregaty prądotwórcze i spawalnicze

Agregaty sprężarkowe

96 + lg P
Pel ≤ 2

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

96 + lg Pel

Pel > 10

95 + lg Pel

P ≤ 15

97

95 + 2 lg P

L ≤ 50
94 (2)
50 < L ≤ 70
98
70 < L ≤ 120
98(2)
L > 120
102(2)
(1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla
najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia.
Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W
przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu
obowiązywały dla etapu
II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej
(mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby).
Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników,
przycinarki krawędziowe do trawników

Poziom emisji dźwięku (hałasu) zależeć będzie od rodzaju, typu i stanu technicznego pracującego
urządzenia. Należy zaznaczyć, że ww. sprzęt podczas realizacji projektowanej inwestycji nie
będzie pracować równocześnie, a podczas pracy zmieniać się będzie jego obciążenie, co utrudnia
ocenę równoważnego poziomu emitowanego hałasu.
Ze względu na wymagania art. 6 ustawy POŚ, w czasie prowadzenia prac budowlanych
wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:


stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,



stosować sprawny technicznie sprzęt, odpowiadający współczesnemu stanowi techniki.
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W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne i wibracje
spowodowane pracą ciężkich maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie
po zakończeniu fazy realizacji. W związku z powyższym przyjmuje się, że hałas ten nie będzie
uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację
głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.

11.4.2. Oddziaływanie akustyczne – etap eksploatacji
Na etapie oceny oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji w najbliższym otoczeniu,
przeprowadzono obliczenia akustyczne dla obiektów, dla stanu docelowego. Przy obliczeniach
uwzględniono najgorszy wariant – pracę Zakładu całą dobę. W związku z rozpatrywanym
najgorszym wariantem ruch pojazdów osobowych będzie odbywał się przez całą dobę, natomiast
ruch pojazdów ciężarowych na obszarze planowanej inwestycji będzie odbywał się wyłącznie w
porze dnia.
Dane wejściowe
Wyróżnia się:


Obiekty, w których przewiduje się powstanie istotnego hałasu:


hala, w której posadowiona zostanie instalacja do produkcji frakcji biomasy
(biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520
(HALA) o wysokości ok. 11 m. Z uwagi na wczesny etap inwestycji Wnioskodawca nie
ma sprecyzowanych dostawców poszczególnych maszyn. Z uwagi na powyższe nie
można wskazać jednoznacznie wielkości emisji hałasu z instalacji do produkcji frakcji
biomasy (biododatku drugiej generacji). Zakłada się natomiast, iż poziom hałasu
wewnątrz hali nie przekroczy 85,0 dB(A). Instalacja eksploatowana będzie przez całą
dobę. Z uwagi na powyższe w obliczeniach przyjęto, iż instalacja pracować będzie 8
godzin w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia oraz 1 godzinę w czasie 1
najmniej korzystnej godziny pory nocy. Hałas emitowany będzie przez ściany
o izolacyjności akustycznej 42,0 dB(A) oraz dach o izolacyjności akustycznej
28,0 dB(A),



Punktowe źródła hałasu:


2 szt. wentylatorów dachowych na dachu hali (WEN1 – WEN2) o poziomie mocy
akustycznej 80 dB(A). W obliczeniach uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie
odniesienia 8 godzin pory dnia oraz 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny pory
nocy,
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Poziomy mocy akustycznych planowanych punktowych źródeł hałasu przyjęto jak dla
standardowych obiektów tego typu realizowanych przez Inwestora.


Trasy przejazdów pojazdów:


PO1 – przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych
położonych we wschodniej stronie działki – 21 wjazdów oraz 21 wyjazdów po tej samej
trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej
korzystnych godzin pory dnia oraz 8 wjazdów/wyjazdów pojazdów lekkich o poziomie
mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy.
W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy
akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje
hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania
3 sekund dla każdego pojazdu,



PC1

–

przejazd

pojazdów

ciężarowych

z

bramy

wjazdowej

do

strefy

wyładunku/załadunku po południowej stronie hali produkcyjnej – 11 wjazdów oraz 11
wyjazdów po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5
dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia o poziomie mocy akustycznej
96,5 dB(A) w ciągu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy. W obrębie doków
załadunkowych uwzględniono manewrowanie pojazdów ciężkich o poziomie mocy
akustycznej 96,5 dB(A) (wjazd oraz wyjazd) oraz operacje startu pojazdów ciężkich o
poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu
i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i
czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu. Nie przewiduje się przejazdów w porze
nocy.
W ciągu doby na teren inwestycji wjedzie 30 samochodów osobowych i 16 samochodów
ciężarowych. W ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia wjedzie i wyjedzie maksymalna
ilość samochodów przewidziana dla pory dnia - 11 pojazdów ciężarowych (22 przejazdów) oraz
21 samochodów osobowych (42 przejazdy). W ciągu najmniej korzystnej 1 godziny pory nocy
wjedzie lub wyjedzie maksymalna ilość samochodów przewidziana dla 1 godziny - 8 samochodów
osobowych (8 przejazdów), nie przewiduje się przejazdów pojazdów ciężarowych w porze nocy.
Metodyka
Trasy przejazdów pojazdów zostały opisane jako źródła liniowe, dla których wyznaczono
zastępcze równoważne poziomy mocy akustycznej. Teren, po którym poruszają się pojazdy
podzielony został na odcinki, które pokrywają się z wszystkimi trasami przejazdów pojazdów (kody
od T1 do T4). Dla poszczególnych odcinków zostały uwzględnione przejazdy wszystkich
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pojazdów poruszających się po terenie, który opisuje dany odcinek. W analizie akustycznej
uwzględniono przejazdy pojazdów w obu kierunkach. Zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcji nr 338/2008 - Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku,
Instytutu Techniki Budowlanej dla każdego z odcinków wyznaczone zostały zastępcze
równoważne poziomy mocy akustycznej.
Wykorzystany do tego został poniższy wzór:
N
1


0,1
LWn
LWeqn
=
10log
ti

10
dB



T
n
=
1



gdzie:
LWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu ciężkiego [dB]
LWn- poziom mocy danej operacji ruchowej
ti – czas trwania danej operacji ruchowej [s]
N – liczba opcji ruchowych w czasie T
T – czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s] – 28800 [s] dla pory dnia oraz
3600 [s] dla pory nocy.
Do wyznaczenia zastępczego równoważnego poziomu mocy akustycznej źródeł liniowych
przyjęto poziomy mocy akustycznej pojazdów i poszczególnych operacji na podstawie „Poziomów
mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością” oraz
„Poziomów

mocy

akustycznej

ruchomych

źródeł

hałasu,

poruszających

się

ruchem

przyśpieszonym lub opóźnionym” – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice.
Tabela 11.4.2.1 Moce akustyczne pojazdów i poszczególnych operacji
Moc akustyczna [dB]
Operacja
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie

Czas

Jazda po
terenie,
manewrowanie

82,0

96,5

zależny od długości drogi

Start

85,8

100,8

5s

Hamowanie

79,4

94,0

3s

Start i hamowanie pojazdów lekkich i ciężkich uwzględniono również w rejonie wartowni.
Wyznaczono następujące źródła liniowe, opisujące trasy przejazdów pojazdów poruszających się
po terenie zakładu ze średnią prędkością 20 km/h.
Tabela 11.4.2.2 Źródła liniowe opisujące poruszające się po terenie pojazdy w porze dnia i nocy
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Kod
źródła

Trasy

Długość
drogi [m]

T1

PO1, PC1

36,7

T2
T3
T4

PO1
PC1
PC1

38,3
27,8
67,9

Równoważny poziom mocy
akustycznej [dB]

Opis źródła
Przejazd pojazdów ciężkich oraz pojazdów
lekkich
Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
Przejazd pojazdów ciężkich
Przejazd, start, hamowanie pojazdów ciężkich

pora dnia

pora nocy

73,8

63,7

65,0
72,3
78,3

64,8
-

Wyniki i dopuszczalne poziomy hałasu
Powyższe dane zostały wprowadzone do programu SON2 wer. 5.4 Określanie zasięgu hałasu
przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska, autorstwa Z.U.O. „EKO-SOFT”
ul. Rogozińskiego 17/7, Łódź. Dane wejściowe do obliczeń przedstawione zostały w załączeniu –
załącznik 15 (pora dnia) oraz w załączniku 16 (pora nocy). Zgodnie z metodyką, gdy jedna lub
więcej ścian budynku emituje hałas na zewnątrz, budynek traktuje się jako źródło hałasu –
budynek. Budynki, które nie są źródłami hałasu zostały potraktowane jako ekrany akustyczne.
Natomiast trasy przejazdów pojazdów zostały potraktowane jako liniowe źródła dźwięku, dla
których zostały wyznaczone równoważne poziomy mocy akustycznej.
Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz.U.2014.112). Wartości dopuszczalne określa się na podstawie aktualnego oraz planowanego
sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.
Na podstawie dostępnych map (www.geoportal.gov.pl, mapa ewidencyjna) stwierdza się, iż
najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości ok. 550 m od granicy działki w
kierunku południowym. Przedmiotowe tereny zaklasyfikowane zostały do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:
1. dla pory dnia - LAeq D= 50,0 dB(A),
2.

dla pory nocy - LAeq N= 40,0 dB(A).

W celu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wyznaczono 2 receptory (P1, P2)
na granicy terenów chronionych akustycznie – działki o nr ewidencyjnym 46/2, na wysokości 4 m.
Dla powyższych punktów obliczono wskaźnik LAeq

D

oraz LAeq

N

na wysokości 4,0 m n.p.t.

Dokonano również analizy akustycznej na terenie otaczającym teren na wysokości 4,0 m n.p.t.
Ze względu na pokrycie terenu wprowadzono jeden wskaźnik pokrycia gruntu G=0,5. Obliczenia
akustyczne wykonano dla pory dnia i nocy dla temperatury 20°C i wilgotności względnej 60%.
Wyniki obliczeń przedstawione zostały w poniższej tabeli, w modelu obliczeń - załącznik 15 (pora
dnia) i załącznik 16 (pora nocy) oraz na załącznikach graficznych - załącznik 17 (pora dnia),
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załącznik 18 (pora nocy).
Tabela 11.4.2.3 Wyniki obliczeń poziomów hałasu dla pory dnia i pory nocy w punkcie pomiarowym
Punkt
pomiarowy
P1

Wysokość
[m]
4,0

Pora dnia
[dB]
19,2

Pora nocy
[dB]
18,8

P2

4,0

18,9

18,5

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż w związku z realizacją planowanego
przedsięwzięcia dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów
chronionych akustycznie. Z uwagi na powyższe nie stwierdza się możliwości negatywnego
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na najbliższe istniejące i planowane tereny
chronione akustycznie.
11.4.2.3. Oddziaływanie akustyczne – etap likwidacji
Na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie akustyczne
związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą jednak
miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia.
11.5 Oddziaływanie na ludzi
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach użytkowanych rolniczo. Najbliższa
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 550 m od granicy działki w kierunku
południowym od obszaru planowanej inwestycji. Rozlokowanie hal, dróg i infrastruktury
towarzyszącej będzie tak usytuowane, by ograniczyć uciążliwości głównie hałasowe najbliższych
terenów chronionych akustycznie i jednocześnie umożliwić inwestorowi jak najefektywniejsze
zagospodarowanie terenu. Ponadto zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, realizacja
inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w
powietrzu poza jej granicami, a także zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu przy
najbliższych terenach chronionych akustycznie, tj. terenach zabudowy mieszkaniowej.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie stwarzać uciążliwości w zakresie emisji substancji do
powietrza i emisji hałasu wykraczające poza dopuszczalne. W związku z powyższym nie
przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi.
11.6

Oddziaływanie na florę, faunę i siedliska przyrodnicze

Na podstawie przeglądarki mapowej Geoserwis GDOŚ prezentującej granice obszarów
chronionych dla terenu całej Polski stwierdza się, iż teren na którym realizowane będzie
planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t ze zm.). Najbliżej położonymi
obszarami chronionymi są:
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Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 0,68 km
w kierunku zachodnim,



Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Biedrusko PLH300001, położony w odległości
około 1,03 km, w kierunku północno-wschodnim,



Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Samicy PLB300013, położony w
odległości około 1,18 km, w kierunku zachodnim,



Rezerwat Gogulec – otulina, położony w odległości ok. 1,51 km, w kierunku północnowschodnim,



Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las, położony
w odległości ok. 1,54 km, w kierunku północno-zachodnim,



Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, położony w odległości ok. 1,76 km, w kierunku
wschodnim.

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji poza terenami podlegającymi ochronie, z uwagi na
fakt, iż w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie występuje konieczność wycinki
drzew i krzewów oraz w związku z lokalizacją inwestycji na terenie użytkowanym przemysłowo,
planowana inwestycja nie wpłynie na bioróżnorodność, utratę różnorodności gatunków, w tym
gatunków chronionych oraz na utratę i fragmentację siedlisk, rodzaj użytkowania gruntu, funkcje
ekosystemu itp.
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania inwestycji na ww. obszary objęte ochroną.

11.7 Oddziaływanie na wodę oraz powierzchnię ziemi
W związku z realizacją planowanej inwestycji mogą powstawać niewielkie ilości ścieków
przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników, rurociągów itp.
Przewiduje się, że ze względu na ciągły czas pracy Zakładu, czyszczenie będzie odbywało się
podczas konserwacji i przeglądów. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających
ścieków przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji.
Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe będzie wynosić ok. 0,5 m3/dobę oraz ok. 182,5 m3/rok.
Ścieki bytowe z pomieszczeń socjalno-biurowych odprowadzane będą do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji. Ścieki bytowe
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ze zbiornika bezodpływowego odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające
stosowne zezwolenia.
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej
będą odprowadzane poprzez układ kanalizacji deszczowej do nowo wybudowanego zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego na terenie inwestora. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania
separatora w celu podczyszczania wód opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych
przed wprowadzeniem ich do zbiornika.
Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny przeznaczone
do celów produkcyjnych, magazynów oraz zabudowy usługowej. Na terenie inwestycji nie
prowadzono prac, które mogłyby wpłynąć na obniżenie standardów jakościowych gleby. Ponadto
nie była prowadzona tam żadna działalność przemysłowa mogąca generować istotne
zanieczyszczenia gruntu. Wobec powyższego domniemywa się, iż poziom zanieczyszczeń gruntu
jest analogiczny jak średni poziom zanieczyszczenia nieużytków.
Na etapie prac budowlanych wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby zapobiec
niekontrolowanym wyciekom substancji niebezpiecznych do gruntu, a potencjalne wycieki będą
likwidowane poprzez użycie sorbentu czy też zebranie zanieczyszczonej ziemi i przekazanie jej
do unieszkodliwienia.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na glebę oraz
powierzchnię ziemi:


podczyszczone wody opadowe z terenu inwestycji będą odprowadzane poprzez układ
kanalizacji deszczowej do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego,



odpady magazynowane będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach
w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów.

11.8 Oddziaływanie na klimat
Z uwagi na charakter inwestycji zakłada się, iż największe oddziaływanie na etapie eksploatacji
inwestycji będzie związane z emisją substancji do powietrza oraz emisją hałasu. Z
przeprowadzonych obliczeń wynika, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy substancji
zanieczyszczających powietrze na granicy terenu inwestycji oraz dopuszczalne poziomy hałasu
na granicy terenów chronionych akustycznie. W związku z powyższym zakłada się, iż planowane
przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.
Ponadto w zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:

strona 68 z 89

Budowa hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów pochodzenia
roślinnego na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat
poznański



obiekt przeznaczony do wybudowania będzie wykonany ze standardowych materiałów,
takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.,



realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wykorzystywaniem substancji o dużym
potencjale zagrożeń,



przyjęte rozwiązania technologiczne będą skutkować efektywnym wykorzystaniem energii,
racjonalną gospodarką wodną, paliwami i innymi surowcami i materiałami,



największe oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane z emisją
hałasu i emisją do powietrza nie wpłyną na klimat akustyczny oraz jakość powietrza
atmosferycznego,



odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności
przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało dostosowania się do zmieniających warunków
klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych, ponadto odnośnie:
a) powodzi – teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie leży na
terenie zagrożonym powodzią,
b) nawalnych deszczy i burz – wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane
będą do zbiornika retencyjnego,
c) pożarów – budynki zostaną wyposażone w sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami
przepisów p.poż,
d) fal upałów – obiekty zostaną wyposażone w urządzenia do wytwarzania ciepła lub chłodu,
e) susz – woda pobierana będzie z własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Woda
wykorzystywana przez Zakład będzie służyła do celów bytowych pracowników oraz
okazyjnie do czyszczenia instalacji. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się konieczności
przystosowania z uwagi na możliwe susze.
f)

silnych wiatrów – budynki wchodzące w zakres inwestycji, z uwagi na swoją kubaturę są
w stanie oprzeć się silnym podmuchom wiatru,

g) katastrofalnych opadów śniegu – dachy budynków, zaprojektowane są w taki sposób, aby
wytrzymać standardowe, polskie opady śniegu. Natomiast w przypadku katastrofalnych
opadów śniegu przewiduje się jego odśnieżanie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną,
h) fal mrozu – projektowane obiekty wyposażone będą w urządzenia grzewcze.

11.9 Oddziaływanie na krajobraz
Ochrona krajobrazu dotyczy cech widokowych i wartości estetycznych danego obszaru. Ocena
wartości estetycznych jest subiektywna – stąd brak obiektywnych kryteriów takiej oceny.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym obecnie znajduje się łąka, bez
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obecności cennej roślinności oraz drzew.
W związku z powyższym i biorąc pod uwagę fakt, że w pobliżu planowanej inwestycji nie
występują obiekty podlegające ochronie oraz elementy przyrodnicze objęte ochroną stwierdza się,
iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz najbliższe sąsiedztwo nie stanowią
obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych. W związku z planowaną budową hali z
instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do paliw), krajobraz ulegnie
pewnym zmianom, jednak nie będzie to znacząco rzutować na jego wartość kulturową.
Wprowadzenie w istniejący krajobraz nowych elementów antropogenicznych nie wpłynie również
negatywnie na ogólną percepcję przedmiotowego obszaru.
11.10 Oddziaływanie na dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy
Na podstawie pisma od Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 5 października
2017 r., znak KZ.673.01163.2017.IV, stwierdza się, iż na przedmiotowym terenie, jak i w
najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się zabytki podlegające ochronie i opiece konserwatorskiej
– stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych (załącznik 7).
Ponadto na podstawie informacji uzyskanych z portalu http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ stwierdza
się, iż najbliższy zabytek znajduje się w odległości ok 1,33 km w kierunku północno-zachodnim.
Z uwagi na powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na
zabytki chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446).

12.

PRACE

ROZBIÓRKOWE

DOTYCZĄCE

PRZEDSIĘWZIĘĆ

MOGĄCYCH

ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace związane z rozbiórką
obiektów, instalacji itp. należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.).
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13. ANALIZA MOŻLIWOŚCI SKUMULOWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH NA
TERENIE ZAINWESTOWANIA I NA TERENACH SĄSIEDNICH
W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie hali z instalacją do
produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o
kodzie CN 1520, z uwagi na jego oddziaływanie nie wykraczające poza teren inwestycji, nie należy
spodziewać

się

skumulowanego

oddziaływania,

które

skutkowałoby

dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie.
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14.

OPIS

PRZEWIDYWANYCH

ZNACZĄCYCH

ODDZIAŁYWAŃ

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE,

SKUMULOWANE,

KRÓTKO-,

ŚREDNIO-

I

DŁUGOTERMINOWE,

STAŁE

I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Poniżej przedstawia się oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujące
oddziaływanie

bezpośrednie,

pośrednie,

wtórne,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe na etapie budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Tabela 14.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
Element
środowiska

Oddziaływanie
Krótko- ŚrednioDługoterminowe terminowe terminowe

Stałe

Chwilowe Bezpośrednie Pośrednie Wtórne

Skumulowane

Wody
powierzchniowe

-

-

X

X

-

-

-

-

-

Wody
podziemne

-

-

X

X

-

-

-

-

-

Emisja hałasu

X

-

X

X

X

X

-

-

-

Emisja do
powietrza

X

-

X

X

X

X

-

X

-

Emisja
odpadów

X

-

X

X

X

X

-

-

-

Powierzchnia
terenu

-

-

X

X

-

X

-

-

-

Dobra kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ludność

X

-

X

X

X

X

-

-

-

Elementy
przyrodnicze
objęte ochroną

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Krajobraz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„X” – oddziaływanie
„-” - brak oddziaływania
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1. Wody powierzchniowe
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawania niewielkiej
ilości ścieków przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników,
rurociągów itp. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających ścieków
przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki
bytowe będą powstawać w ilości 182,5 m3/rok, które będą odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji.

2. Wody podziemne
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca planuje pobór wody na ww.
cel z własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym, na
budowę której będzie składał wniosek o pozwolenie wodnoprawne w osobnym postępowaniu.
3. Emisja hałasu
Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie związana z prowadzeniem
robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą jednak miały charakter krótkotrwały
i będą ograniczone jedynie do pory dnia. Na etapie eksploatacji emisja hałasu wiązać się będzie
z ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych na miejsce inwestycji. Będzie to oddziaływanie stałe,
długoterminowe, bezpośrednie. Emisja hałasu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie.
4. Emisja do powietrza
Na etapie budowy emisja będzie związana z przejazdami oraz pracą maszyn budowlanych.
Będzie ona krótkotrwała, chwilowa, o nieznacznym nasileniu i zasięgu lokalnym. Na etapie
eksploatacji źródłami emisji do powietrza będzie głównie ruch pojazdów dojeżdżających do miejsc
planowanie inwestycji. Emisja do powietrza nie spowoduje przekroczeń standardów środowiska
na granicy terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływanie będzie miało
charakter długoterminowy, stały i bezpośredni.
5. Emisja odpadów
Na

etapie

budowy

emisja

odpadów

powodowana

będzie

przez

prowadzone

prace

budowlane/instalacyjne (oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe, bezpośrednie). Natomiast na
etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane odpady będą pochodzić z funkcjonowania
projektowanej hali oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi. Będzie to oddziaływanie
długoterminowe, stałe i bezpośrednie. Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zapisami
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ustawy o odpadach. Odpady magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach oraz
przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym.
6. Powierzchnia terenu
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi.
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zajęcie powierzchni pod
budowę hali produkcyjnej, tereny utwardzone oraz budowę zbiornika retencyjnego.
7. Dobra kultury
Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać negatywnie na
dobra kultury.
8. Ludność
Na etapie budowy będzie występować oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe o nieznacznym
nasileniu i zasięgu lokalnym, wynikające z prowadzonych prac budowlanych.
9. Elementy przyrodnicze objęte ochroną
Inwestycja nie będzie miała wpływu na elementy przyrodnicze objęte ochroną. Na terenie
inwestycji nie stwierdzono obecności gatunków zwierząt chronionych.
10. Krajobraz
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym obecnie znajduje się łąka, bez
obecności cennej roślinności oraz drzew. W związku z powyższym i biorąc pod uwagę fakt, że w
pobliżu planowanej inwestycji nie występują obiekty podlegające ochronie oraz elementy
przyrodnicze objęte ochroną stwierdza się, iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz
najbliższe sąsiedztwo nie stanowią obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych.
11. Oddziaływanie wtórne i skumulowane
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń z uwagi na
oddziaływania wtórne i skumulowane. Na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia może
występować oddziaływanie wtórne w postaci emisji pyłowych z terenu budowy lub z transportu
samochodowego.

15. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska
dokonano

na

podstawie:

materiałów

kartograficznych

analizowanego

terenu,

danych

przekazanych przez zleceniodawcę i przeprowadzonych obliczeń, przy uwzględnieniu
szczegółów planowej inwestycji.
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Podczas określania oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko posłużono się
metodyką bazującą na obliczeniach i szacowaniu wpływów. Poniżej wyszczególniono sposoby
określenia podstawowych wpływów środowiskowych:
a) W zakresie określenia oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego modelowaniu
przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną wskazaną w załączniku nr 3
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87). Obliczenia
dotyczące imisji zanieczyszczeń zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania
„OPERAT FB” firmy PROEKO Ryszard Samoć (62-800 Kalisz, Al. Wolności 21 m 11),
b) W zakresie oddziaływania na jakość klimatu akustycznego posłużono się metodyką
wskazaną w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542). Ponadto do określenia oddziaływania
akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykorzystano program „SON2 wersja 5.4
Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska firmy
Z.U.O. EKO-SOFT (93-554 Łódź, ul. Rogozińskiego 17/7).
c) W zakresie ochrony wód podziemnych oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko
gruntowo–wodne

przeanalizowano

materiały

kartograficzne

(w

tym

przekroje

hydrogeologiczne). Na tej podstawie rozpatrzono właściwości gruntów zlokalizowanych
w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji i oszacowano oddziaływanie.
d) W odniesieniu do wpływu odpadów na środowisko dokonano ogólnej analizy ilości
i właściwości wytwarzanych odpadów.
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16.

OPIS

PRZEWIDYWANYCH

DZIAŁAŃ

MAJĄCYCH

NA CELU

ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
16.1 Powierzchnia ziemi oraz wody gruntowe
Ochrona powierzchni ziemi wiąże się przede wszystkim z etapem realizacji inwestycji. Praca
wykorzystywanego sprzętu budowlanego, jak i jego przemieszczanie powinno być ograniczone
do projektowanych powierzchni zabudowy. Ograniczony zostanie do minimum kontakt gleby
z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. smary, oleje. Stan techniczny pojazdów
kontrolowany będzie na bieżąco, co ma na celu ograniczenie możliwości wystąpienia awarii
i wycieków. Pracownicy zostaną poinstruowani o procedurach działania w przypadku ewentualnej
awarii oraz sposobie stosowania sorbentów.
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawania niewielkiej
ilości ścieków przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników,
rurociągów itp. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających ścieków
przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki
bytowe będą powstawać w ilości 182,5 m3/rok, które będą odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji. Wody
opadowe i roztopowe z terenu inwestycji do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej
odprowadzane

będą

po

podczyszczeniu

w

separatorze

substancji

ropopochodnych

do projektowanego zbiornika retencyjnego.
Z uwagi na powyższe nie stwierdza się konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań
ograniczających oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz wody gruntowe.
16.2 Powietrze
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
poziomów stężeń substancji w powietrzu. W związku z powyższym nie stwierdza się konieczności
stosowania dodatkowych rozwiązań ograniczających emisję substancji do powietrza. Przy
określaniu emisji i oddziaływania gazów lub pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji
tj. energetyczne spalanie paliw, transport pojazdów, rozruch urządzeń awaryjnych (agregatów,
pomp ppoż.). Emisja normowanych w powietrzu gazów z planowanego przedsięwzięcia będzie
oddziaływać na klimat lokalny i nie będzie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu na granicy terenu inwestycji. Oddziaływania pośrednie
związane będą z ruchem pojazdów (osobowych, dostawczych i autobusowych) na terenie
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planowanej inwestycji.
W zakresie ograniczenia emisji do powietrza:


Transport materiałów/surowców/odpadów będzie prowadzony w sposób racjonalny
zarówno pod względem ekonomicznym jak i środowiskowym (zoptymalizowane trasy
przejazdów,

sprawne

technicznie

pojazdy,

maksymalna

ładowność

pojazdów,

zorganizowane przewozy pracowników itp.),


Na etapie eksploatacji prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcami i
materiałami

(maksymalne

wykorzystywanie

surowców,

nie

dopuszczanie

do

przeterminowania się produktów itp., minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów).
16.3 Hałas
Przeprowadzona analiza wykazała, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu
na granicy terenów chronionych akustycznie. W związku z powyższym nie stwierdza się
konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań ograniczających emisję hałasu.
16.4 Odpady
Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach
ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. Odpady magazynowane
będą w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ich ewentualnym
negatywnym oddziaływaniem. Odpady będą przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku
podmiotom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.
16.5 Elementy przyrodnicze objęte ochroną, w tym obszary ochrony Natura 2000
Działki, na których realizowane będą planowane przedsięwzięcie zlokalizowane są w znacznej
odległości od chronionych obszarów Natura 2000. W związku z powyższym nie stwierdza się
możliwości negatywnego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony najbliższego obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru.
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17. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE
USTANOWIENIE

OBSZARU

OGRANICZONEGO

UŻYTKOWANIA

W

ROZUMIENIU

PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Dla inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – realizacja
inwestycji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego
Inwestor posiada tytuł prawny oraz na granicy terenów podlegających ochronie.
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18. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Planowana inwestycja oddalona jest od najbliższej zabudowy mieszkaniowej ok. 550 m. Możliwe
konflikty społeczne mogą być związane z uciążliwością (emisją hałasu i zanieczyszczeń do
atmosfery) wynikającą z prowadzonych prac budowlanych oraz ruchu pojazdów i maszyn
roboczych na etapie realizacji planowanej inwestycji. Uciążliwości na etapie realizacji będą miały
charakter krótkotrwały, chwilowy, o nieznacznym nasileniu i zasięgu lokalnym. Ponadto, w celu
ograniczenia oddziaływania akustycznego, prace na terenie budowy wykonywane będą w porze
dnia tj. w godzinach od 600 – 2200.
Konflikty lokalnych mieszkańców mogą również wynikać z niedostatecznej znajomości charakteru
planowanej inwestycji i potencjalnych zagrożeń wynikających z jej realizacji. Tok postępowania
administracyjnego daje pełen dostęp do informacji dla społeczeństwa. Wyjaśnienie kwestii
wzbudzających zaniepokojenie może spowodować ograniczenie wystąpienia takich sytuacji,
poprzez uspokojenie społeczeństwa rzetelną i wyczerpująca informacją.
Ponadto na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy i oceny zagrożeń nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz na interes osób
trzecich.
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19. PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW
KLIMATYCZNYCH
Przedsięwzięcie z uwagi na lokalizację, charakter i skalę nie będzie wpływało na zmiany klimatu.
Ponadto w zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:


obiekty przeznaczone do wybudowania będą wykonane ze standardowych materiałów,
takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.,



realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wykorzystywaniem substancji o dużym
potencjale zagrożeń,



przyjęte rozwiązania technologiczne będą skutkować efektywnym wykorzystaniem energii,
racjonalną gospodarką wodą, paliwami i innymi surowcami i materiałami,



największe oddziaływanie na etapie eksploatacji

przedsięwzięcia związane z emisją

hałasu i emisją do powietrza nie wpłyną na klimat akustyczny oraz jakość powietrza
atmosferycznego,


odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności
przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało dostosowania się do zmieniających warunków
klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych, ponadto odnośnie:
a) powodzi – teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie leży na
terenie zagrożonym powodzią,
b) nawalnych deszczy i burz – wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane
będą do zbiornika retencyjnego,
c) pożarów – budynki zostaną wyposażone w sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami
przepisów p.poż,
d) fal upałów – obiekty zostaną wyposażone w urządzenia do wytwarzania ciepła lub chłodu,
e) susz – woda pobierana będzie z własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania oraz
zabezpieczeniem przeciwpożarowym, na budowę której będzie składał wniosek o
pozwolenie wodnoprawne w osobnym postępowaniu. Z uwagi na powyższe nie przewiduje
się konieczności przystosowania z uwagi na możliwe susze.
f)

silnych wiatrów – budynki wchodzące w zakres inwestycji, z uwagi na swoją kubaturę są
w stanie oprzeć się silnym podmuchom wiatru,

g) katastrofalnych opadów śniegu – dachy budynków, zaprojektowane są w taki sposób, aby
wytrzymać standardowe, polskie opady śniegu. Natomiast w przypadku katastrofalnych
opadów śniegu przewiduje się jego odśnieżanie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną,
h) fal mrozu – projektowane obiekty wyposażone będą w urządzenia grzewcze.
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Rozwiązania zastosowane przy planowanej inwestycji będą w znacznym stopniu uwzględniać
zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian klimatu i ewentualnego wystąpienia zdarzeń
ekstremalnych (takich jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze). Do
budowy obiektów i infrastruktury zastosowane będą materiały spełniające wymagania techniczne
wynikające z prawa budowlanego, budynki zostaną wyposażone w sprzęt gaśniczy zgodnie z
wymogami przepisów ppoż. Dachy obiektów zaprojektowane zostały w taki sposób, by wytrzymać
standardowe opady śniegu, a w sytuacji dużych opadów śniegu dachy obiektów będą odśnieżane
przez wyspecjalizowane podmioty. W przypadku wystąpienia fal mrozów czy upałów budynki
wyposażone są w urządzenia ciepła lub chłodu.
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20. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W
SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
W związku z zakresem prowadzonej działalności prowadzony jest następujący monitoring
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:


na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych nadzór budowlany według obowiązujących
przepisów branżowych,



prowadzeniu monitoringu jakości i ilości odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych. Obowiązek ten wypełniany będzie poprzez ewidencjonowanie
ilości wytwarzanych odpadów przez firmy prowadzące prace budowlane.

strona 82 z 89

Budowa hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów pochodzenia
roślinnego na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat
poznański

21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT
Podczas opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie napotkano
istotnych trudności natury merytorycznej stanowiących przeszkodę w jego sporządzeniu.
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22. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Niniejszy „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dotyczy inwestycji polegającej
na budowie hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do
biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520 na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb:
Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat poznański.

Planowana inwestycja realizowana będzie etapowo. Podczas realizacji pierwszego etapu planuje
się wzniesienie budynków (m.in. hali o powierzchni ok. 1000 m2) oraz infrastruktury, które
umożliwią prowadzenie produkcji na poziomie ok. 10 000 Mg frakcji biomasy. Po realizacji
pierwszego etapu inwestycji ruch pojazdów osobowych oraz ciężarowych będzie niższy niż
docelowy ruch uwzględniony w przedstawionych obliczeniach. Inwestycja realizowana będzie na
terenie o powierzchni ok. 0,9 ha, na którym docelowo przewiduje się powstanie:


hali, która wyposażona będzie w instalację do produkcji frakcji biomasy, laboratorium oraz
część biurową, Ponadto na terenie inwestycji będą znajdowały się szczelne zbiorniki
hermetyczne, przeznaczone do magazynowania substancji (katalizatorów) niezbędnych
do produkcji ww. frakcji biomasy,



terenów utwardzonych,

 powierzchni biologiczne czynnej,


zbiornika przeciwpożarowego.

Planuje się, iż docelowa roczna produkcja frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do
biokomponentu) będzie wynosiła maksymalnie 60 000 Mg (66 520 m3), natomiast produktu
ubocznego, tj. frakcji osadowej (mineralno-organicznej), będzie powstawało maksymalnie 18 365
m3 rocznie.
Produkcja w przedmiotowej hali będzie wykorzystywała autorski sposób wytwarzania frakcji
biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z surowej gliceryny o kodzie CN 1520.
W wyniku

procesu będą powstawały dwa produkty – frakcja biomasy (biododatek drugiej

generacji do biokomponentu) oraz frakcja osadowa (osad organiczno-mineralny), który może być
zagospodarowany jako składnik nawozów.
Z uwagi na znaczne oddalenie od obszarów chronionych planowana inwestycja nie będzie
negatywnie oddziaływać na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym
obszary Natura 2000. W związku z powyższym nie stwierdza się możliwości negatywnego
oddziaływania na przedmiot i cele ochrony najbliższego obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru.
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W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawania niewielkiej
ilości ścieków przemysłowych, będzie to związane z czyszczeniem instalacji – zbiorników,
rurociągów itp. Na tym etapie nie jest możliwe określenie ilości powstających ścieków
przemysłowych związanych z czyszczeniem instalacji. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki
bytowe będą powstawać w ilości 182,5 m3/rok, które będą odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności około 10 m3, aż do momentu powstania kanalizacji. Woda
wykorzystywana przez Zakład będzie służyła do celów bytowych pracowników, na cele
przeciwpożarowe oraz okazyjnie do czyszczenia instalacji. Wnioskodawca planuje pobór wody na
ww. cel z własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania, na budowę której będzie składał wniosek
o pozwolenie wodnoprawne w osobnym postępowaniu. Po podłączeniu przedmiotowego terenu
do miejskiej sieci wodociągowej, woda w całości będzie pobierana z ww. sieci. Wody opadowe i
roztopowe z terenu inwestycji do czasu wybudowania miejskiej sieci deszczowej odprowadzane
będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do projektowanego zbiornika
ewaporacyjnego.
Z uwagi na fakt, iż inwestycja realizowana będzie etapowo w obliczeniach uwzględniono najgorszy
możliwy wariant, tj. stan docelowy, w którym uwzględniono maksymalną zdolność produkcyjną.
Emisja do powietrza związana będzie głównie z przejazdami pojazdów osobowych i ciężarowych
na teren planowanej inwestycji. Nie spowoduje to powstania ponadnormatywnego oddziaływania
inwestycji na stan powietrza atmosferycznego.
Emisja hałasu do środowiska w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia związana
będzie głównie z przejazdami pojazdów osobowych i ciężarowych oraz pracą punktowych źródeł
hałasu. Do najbliższych terenów chronionych akustycznie należy zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna zlokalizowana w odległości ok. 550 m od terenu inwestycji. Przeprowadzona
analiza wykazała, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów
chronionych akustycznie.
Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach
ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów w sposób zabezpieczający
środowisko gruntowo – wodne przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. Po
uzbieraniu ilości transportowej odpady przekazywane będą uprawnionym w tym celu odbiorcom,
posiadającym

stosowne

zezwolenia,

w celu

poddania

odpadów

odzyskowi

bądź

unieszkodliwieniu.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na zabytki chronione na

strona 85 z 89

Budowa hali z instalacją do produkcji frakcji biomasy (biododatku drugiej generacji do biokomponentu) z tłuszczów pochodzenia
roślinnego na działce ewidencyjnej o nr 100/9, obręb: Złotkowo, przy ulicy Poznańskiej w Złotkowie, gmina Suchy Las, powiat
poznański

podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.2187 j.t. ze zm.).
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
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23. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ ORAZ KARTOGRAFICZNEJ
Na załącznikach graficznych oraz kartograficznych przedstawiono:


mapę poglądową lokalizacji planowanego przedsięwzięcia,



mapę poglądową lokalizacji przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych,



mapę poglądowa lokalizacji przedsięwzięcia na tle podziału fizjograficznego,



mapę geologiczną,



mapę hydrogeologiczną,



mapę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,



mapę JCWPd,



mapę JCWP,



roczną różę wiatrów,



diagramy imisji substancji do powietrza,



graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.
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24. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU
1. www.geoportal.gov.pl,
2. Materiały kartograficzne,
3. Państwowa Służba Hydrogeologiczna - http://psh.pgi.gov.pl/home.html,
4. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
5. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/.
6. J. Kondracki, „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998, 2000,
7. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Poznań (471), Państwowy
Instytut Geologiczny,
8. Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Poznań (471),
9. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Poznań (471),
Państwowy Instytut Geologiczny,
10. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Poznań (471),
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25. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenia autorów projektu o spełnianiu wymagań określonych w art. 74a 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. 2017.1405 j.t. ze zm.).
2. Kopia pisma Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 czerwca 2018 r., znak ROŚ.6220.3.2018.
3. Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła
komunikacyjnego „Złotkowo”.
4. Kopia wypisu z rejestru gruntów.
5. Mapa z planowanym zagospodarowaniem terenu.
6. Karty charakterystyki.
7. Kopia pisma od Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 5 października
2017 r., znak KZ.673.01163.2017.IV.
8. Schemat hali z zaznaczonymi miejscami emisji.
9. Dane techniczne emitorów i wyniki obliczeń propagacji rozpatrywanych zanieczyszczeń.
10. Obliczenia wielkości emisji z kotła.
11. Obliczenia wielkości emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów.
12. Tło zanieczyszczeń
13. Warunki anemometryczne dla Poznania.
14. Wyniki obliczeń propagacji zanieczyszczeń w formie graficznej.
15. Model obliczeniowy oddziaływania akustycznego dla pory dnia.
16. Model obliczeniowy oddziaływania akustycznego dla pory nocy.
17. Mapa rozprzestrzenia się hałasu w środowisku dla pory dnia.
18. Mapa rozprzestrzenia się hałasu w środowisku dla pory nocy.
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