POS TANOWIENIE

Nasz znak: RIRG/MM – 7625- 6/10

data: 16.08.2010r.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 póz. 1227 z późn. zm.),
w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 08.06.2010r. przedłoŜonego przez Pełnomocnika Pana Roberta Kowalskiego , ENECO
Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 238 , 60-166 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1,0
M W miejscowości Kowalów , na działce nr 194/43, powiat słubicki , województwo
lubuskie.”.
postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
uzasadnienie
Pełnomocnik inwestora Pana Roberta Kowalskiego, ENECO Sp. z o.o. , ul.
Grunwaldzka 238 , 60-166 Poznań wnioskiem z dnia 08.06.2010 wystąpił o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa biogazowi
rolniczej o mocy 1.0M W miejscowości Kowalów , na działce nr 194/43, powiat słubicki ,
województwo lubuskie.”. załączając do ww. wniosku
-

kartę informacyjną przedsięwzięcia,

-

wypis z ewidencji gruntów,

-

kopię mapy ewidencyjnej,

-

informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu biogazowi rolniczej w miejscowości
Kowalów w ramach którego będą zrealizowane następujące obiekty i urządzenia : moduł
kogeracyjny o nominalnej mocy 1,0M W, dwie komory fermentacyjne z ujęciem biogazu,
komora pofermentacyjna z ujęciem biogazu ,dozownik suchej masy spełniający
zapotrzebowanie dzienne ( 50M g/dzień) , zestaw pompy napełniania i opróŜniania komory
fermentacyjnej, szafy sterujące z terminalem komputerowym , chłodnica wentylatorowa na
kontenerze , pochodnia biogazu, laguny pofermentacyjne o objętości do 6000 m3 , zbiornik
separacyjny o pojemności 60m3, drogi wewnętrzne komunikacyjne, studzienka schładzająca ,

emitor do wyprowadzania spalin z kogeratora, infrastruktura techniczna nadziemna
i podziemna( kanalizacja sanitarna , technologiczna, sieci- rurociągi technologiczne
, sieci cieplne, podłączenia wodociągowego ze studzienką wodomierzową, kable elektryczne
siłowe, oświetleniowe i sterownicze, rurociągi biogazu ), ogrodzenie, jest wymienione w § 3
ust.1 pkt 44 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, póz. 2573, z późn.
zm.).
W rozumieniu art. 173 ust. 2 pkt 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.
Nr 199, póz. 1227, z późn. zm.) jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego -zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/cyt. ustawywymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z art. 59 ust. l pkt 2- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeŜeli
obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. l w/cyt.
ustawy.
Zgodnie z art. 75 ust. l pkt 4 przywołanej ustawy ooś oraz wg właściwości miejscowej
organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest
Burmistrz Rzepina
Organ, po sprawdzeniu kompletności ww. wniosku i ustaleniu, Ŝe nie zawiera on braków
formalnych, wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, powiadamiając
strony postępowania - Zawiadomienie z dnia14.06.2010r, znak:RIRG/MM - 7624- 6/10 które
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu., oraz
w miejscu
realizacji przedsięwzięcia.
Przed wydaniem niniejszego postanowienia, działając z godnie z art. 64 ust. l w/cyt. ustawy
ooś, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 14.06.2010r.znak: RIRG/MM -6/10 oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słubicach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w opinii z dnia
19.06.2010r.. znak: RDOŚ- 08-WOOŚ-II -6617-297/10/nc ,nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w opinii z dnia 23.06.2010r. znak:
NZ 772-6-21/10, stwierdził o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W projektowanej biogazowni będą wykorzystywane substraty pochodzenia roślinnego
(kiszonka z kukurydzy oraz z Ŝyta) oraz recyrkulat z procesu technologicznego tj. płyn
poferment acy jny ot rzymyw any w p roces ie t echnologicz ny m pracującej inst alacji.
Ww . mat eriał organicz ny będz ie prz etw arz any - w proces ie ferment acji met anow ej
w warunkach beztlenowych - na biogaz, który następnie będzie wykorzystywany jako paliwo
do produkcji energii elektry cznej i energii cieplnej. Energia elekt ryczna będz ie
wykorzystywana na potrzeby własne biogazowni (zasilanie pomp. dmuchaw, cele bytowe

itp.), a jej nadwyŜka będzie sprzedawana odbiorcom zewnętrznym. Wytworzona energia
cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby własne biogazowni (ogrzew anie komór
fermentacyjnych w celu utrzymania ich stałej temperatury, wykorzystywanie na potrzeby
własne gospodarstwa), a jej nadwyŜka moŜ e stanow ić przedmiot obrotu. P ozostałoś cią
po procesach fermentacji będzie przefermentowana mas a. Która - jako wysokiej jakości
nawóz - będzie zagospodarowana rolniczo.
W celu ochrony powietrza przed emisją substancji lotnych (amoniaku, siarkowodoru)
procesy fermentacji będą prowadzone w hermetycznych zbiornikach fermentacyjnych,
wszystkie instalacje stosowane na kaŜdym etapie procesu produkcji biogazu będą szczelne.
W celu ochrony ziemi i wód podziemnych, wszystkie zbiorniki zostaną wykonane
jako szczelne.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagroŜenie
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie występuje teŜ w wykazie obiektów wymienionych
w art. 135 ust. l w/cyt. ustawy Poś. dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego
uŜytkowania.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś.
p o analiz ie w nios ku o w y danie decy z ji o ś rodow is kow y ch uw arunkow ania ch
dla planowanej inwestycji oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, Ŝe nie jest
ona zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu
wód podziemnych, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, obszarach wybrzeŜy, obszarach górskich lub leśnych, obszarach, na których
standardy jakoś ci środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obsz arach przylegających do
jez ior i obszarach ochrony uzdrow iskowej i obszarach o znacznej gęstoś ci zaludnienia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach sieci Natura 2000 i nie
będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. NajbliŜsze obszary Natura 2000 to:
-

w odległoś ci około 3.75 km od obszaru o znacz eniu Wspólnotowym Natura
2000
PLH080029 „Torfowiska Sułowskie".

-

w odległoś ci około 7 km od obsz aru o z naczeniu Wspólnotowym N atura
2000
PLH080015 „Ujście Hanki".

-

w odległoś ci około 7,5 km od obsz aru o znacz eniu Wspólnotowym N atura 2000
PLH080009 „Dolina Hanki".

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przeds ięwzięcia wz ględem obszarów
Natura 2000 stwierdzono, Ŝe zarówno etap realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja
nie będą miały negatywnego wpływu na obszary Natura 2GGG i cele ochrony, dla których
zostały one wyznaczone.

Ponadto realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na
środowisko, poniewaŜ:
- ze względu na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia - budowa biogazowni
rolniczej została zlokalizowana na terenie częściowo zabudowanym budynkami
inwentarskimi, z których część przewidziana jest do rozbiórki; najbliŜsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje się w odległości około 150-300 m; eksploatacja niniejszej
inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm stęŜeń zanieczyszczeń
p ow iet rz a i hałas u w środow is ku; realiz acja p lanow anego p rz eds ięwz ięcia
z zastosowaniem rozwiązań techniczno-technologicznych i organiz acyjnych
przewidziany ch w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie
na stan środowiska naturalnego i pozostanie w zgodzie z obecnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska;
ze względu na specyfikę inwestycji - w trakcie eksploatacji przedmiotowego
przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje emisji: odpady, wody opadowe
i roztopowe z terenów utwardzonych, hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza;
jednak mając na uwadze niewielką wartość i zakres powyŜszych emisji, ograniczony
do granic działki pozostającej we władaniu inwestora uznano, Ŝe oddziaływanie to nie
będzie przekraczało dopuszczalnych norm oraz nie będzie miało istotnego znaczenia
dla środowiska naturalnego;
-

z uwagi na zakres planow anej inwestycji nie wystąpi moŜliwoś ć kumulowania
się
oddziaływań; wykorzystanie zasobów naturalnych, czy wystąpienie powaŜnej awarii
przemysłowej nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia; funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie będzie w iązało się z ponadnormatywną emisją hałasu oraz
zanieczyszczeń do powietrza;

-

z uwagi na rodzaj i skalę moŜliwego oddziaływania przedsięwzięcia - oddziaływania
będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddziaływania
na środowisko) oraz małoznaczący.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną oraz wniesionymi
uzupełnieniami i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich
skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a takŜe po wnikliwej
analiz ie uw arunkow ań realiz acji planow anej inw estycji w prz edłoŜonym wniosku,
zwaŜywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. l ustawy o ooś , oraz w oparciu
o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach , stwierdzono brak
moŜ liw oś ci znacz ącego negatywnego oddz iaływania przedmiotow ego prz eds ięwzięcia
na środowisko.
U wz ględniając p ozost ałe uw arunkow ania zw iąz ane z kwalifikow aniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art. 63
ww. ustawy o ooś uznano, Ŝe analizowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Wobec powyŜszego oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak
w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie słuŜy zaŜalenie.
Otrzymują:
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