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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Podstawą sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

inwestycji realizowanej pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. 30/24 obrębu Nowy 

Świat” jest postanowienie Wójta Gminy Lubsza z dnia 11 maja 2016 r. znak OŚ.6220.2.2016, 

w którym został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Tekst jednolity raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został 

sporządzony w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WOOŚ.4221.74.2018.DF oraz prośbą Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z dnia 27 listopada 2018 roku znak 

NZ.4315.8.2016.BK. 

Planowana inwestycja pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. 30/24 obrębu 

Nowy Świat” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45, i pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71).   

Decyzja środowiskowa wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 72.1 pkt. 1, 3 i 21 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

Planowane do zastosowania w elektrociepłowni instalacje wymienione są w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), stąd dla części elektrociepłowni 

konieczne będzie uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego. 
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Planowana elektrociepłownia na biogaz zostanie zlokalizowana na działce o nr 

ewidencyjnym 30/24, obręb Nowy Świat, gm. Lubsza, powiat brzeski, województwo 

opolskie.  

Powierzchnia działki na której ma zostać usytuowana elektrociepłownia, wynosi ok. 

2,12 ha. Teren inwestycji zgodnie z wypisami z rejestru gruntu stanowią grunty orne klasy 

RIIIa o powierzchni 0,0200 ha, grunty orne klasy RIIIb o powierzchni 1,0202, użytki rolne 

zabudowane o powierzchni 0,9998 ha oraz pastwisko trwałe o powierzchni 0,0800 ha.  

Obecnie teren inwestycji, na którym planuje się umiejscowić biogazownię, jest w 

większości niezagospodarowany. W północno – wschodniej części działki zlokalizowany jest 

budynek przemysłowy. Pozostały obszar to teren zielony, z licznymi zadrzewieniami i 

samosiejami. Dojazd do terenu inwestycji zaplanowano prowadzić drogą publiczną 

zlokalizowaną na działce o nr ewid. 297/5.   

Najbliższe sąsiedztwo tereny inwestycji stanowią: 

 od strony północnej: zabudowania funkcjonującej fermy trzody chlewnej, 

 od strony wschodniej: 36 szt. zbiorników typu Corten  wykorzystywanych 

aktualnie do gromadzenia gnojowicy pochodzącej z wspomnianej wyżej 

hodowli świń.  

 od strony południowej: zielone tereny niezagospodarowane oraz dalej pola 

uprawne, 

 od strony zachodniej: pola uprawne, dalej zwarta ściana lasu. 

 Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku północno-

zachodnim względem terenu inwestycji, w odległości ok. 294 m.  

 Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XIX/133/2008 z dnia 24.04.2008 roku 

ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 

2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w uchwały działa inwestycyjna oznaczona została 

symbolem PU, który sygnalizuje przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno – 

usługową, w tym obiekty do produkcji biogazu i mocy elektrowni nie większą niż 2 MW. 

Planowana inwestycja wpisuje się charakterem w przeznaczenie terenu. Inwestycja będzie 

zgodna z założeniami obowiązującego MPZP. 
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Planowana inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Środkowej Odry w obrębie 

JCWP Śmieszka RW600017133269. W odległości około 1,7 km, w kierunku wschodnim 

względem terenu planowanej inwestycji przepływa rzeka Ortawa. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych 

PLGW6000109. Teren inwestycji nie jest położony na obszarze żadnego Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Najbliżej zlokalizowany GZWP względem 

terenu inwestycji to Subzbiornik rzeki Strobrawa o nr 323 (ponad 2 km w kierunku 

wschodnim). 

Najbliższa studnia głębinowa zlokalizowana jest w odległości ok. 520 m od terenu 

inwestycji w kierunku zachodnim, na działce o nr ewid. 30/36. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Opolu stan zanieczyszczeń powietrza w rejonie miejscowości Nowy Świat, gm. Lubsza nie 

przekracza dopuszczalnych poziomów dla wszystkich badanych substancji.  

W tabeli poniżej przedstawiono najbliższe względem terenu inwestycji tereny 

chronione akustycznie. 

Tabela 1. Najbliższe tereny chronione akustycznie względem terenu inwestycji. 

Rodzaj 

zabudowy\ 

lokalizacja 

Oznaczenie w 

MPZP* 

Odległ

ość od 

ter. 

inwesty

cji [m] 

Kierunek 

względem 

ter. 

inwestycji 

Klasa 

standardów 

akustycznych 

określona w 

MPZP* 

Dopuszczalny poziom 

hałasu zgodnie z Rozp. 

Ministra Środowiska z dn. 

14.06.2007 r. (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 112) 

Pora dnia 

(6:00-22:00) 

Pora nocy 

(22:00-6:00) 

Budynek 

mieszkalny w 

obrębie zab. 

zagrodowej na 

działce nr 297/2 

obr. Nowy Świat 

RP (tereny 

upraw 

polowych i 

ogrodniczych) 

ok. 295 N-W nie określono 55** 45** 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

12.8.MZ,MJ ok. 435 N-W 

3 klasa 

(zgodnie z 

§210 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

12.6.MZ,MJ ok. 440 N 

3 klasa 

(zgodnie z 

§210 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 
20.1.MZ,MJ ok. 890 N-E 

3 klasa 

(zgodnie z 
55 45 
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zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

§300 ust. 4 

MPZP*) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.31.MJ ok. 900 N-E 

2 klasa 

(zgodnie z 

§311 ust. 4 

MPZP*) 

50 40 

Strefa 

produkcyjno-

usługowa 

20.23.PU ok. 910 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§307 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Usługi, zabudowa 

wielorodzinna 
20.18.U,MW ok. 830 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§304 ust. 3 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.3.MZ,MJ 

20.4.MZ,MJ 
ok. 990 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§301 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Cmentarz 20.28.ZC ok. 950 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§309 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.5.MZ,MJ ok. 980 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§302 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.16.MZ,MJ ok. 560 S-E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§302 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

*MPZP – Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 kwietnia 2008 wraz z późniejszymi 

zmianami. 
** Ze względu na fakt, iż budynek mieszkalny położony jest na terenie, dla którego w obowiązującym MPZP nie 

określono klasy standardów akustycznych, ustalono dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy zagrodowej 

na podstawie faktycznego zagospodarowania. 

W bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji (w promieniu 500 m) nie ma 

zlokalizowanych zabytków chronionych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Na terenie inwestycji nie występują cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt.  

Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody.  

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się ferma trzody chlewnej 

należąca do Inwestora przedmiotowej biogazowi. Ponadto, obecnie toczy się postępowanie w 

sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące rozbudowy w/w 

hodowli świń.  
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 Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrociepłowni na biogaz 

o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej do około 1MW i mocy cieplnej do 

około 1,2 MW. Przedsięwzięcie będzie wiązało się z produkcją biogazu w wyniku 

beztlenowej mokrej fermentacji metanowej surowców rolniczych, odpadów 

biodegradowalnych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (odchodów). W 

procesie produkcyjnym będą wykorzystywane substraty pozwalające na klasyfikację 

wytworzonego biogazu jako biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.). Wytworzony biogaz zostanie 

wykorzystany jako paliwo napędowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

skojarzeniu. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wprowadzona do krajowej sieci 

elektroenergetycznej SN 15 kV należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. 

Energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby własne (około 30% - na potrzeby 

wytwórcze biogazu i obiektu elektrociepłowni), zaś reszta (około 50-70%) będzie 

wykorzystywana do procesów suszenia lub celów grzewczych na potrzeby własne 

niezwiązane bezpośrednio z procesem produkcji biogazu, bądź będzie przekazywana 

(sprzedawana) dla odbiorców zewnętrznych.). W ramach przedsięwzięcia będzie powstawała 

masa pofermentacyjna w formie płynnej, która zostanie wykorzystana, po wcześniejszym 

badaniu laboratoryjnym, do nawożenia pól uprawnych lub wprowadzona na rynek jako 

biomasa energetyczna. 

 Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w myśl obowiązujących przepisów 

Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty budowlane będą 

wykonywane przez firmę zewnętrzną posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 

wybudowania elektrociepłowni na biogaz. Na terenie budowy zostaną wyznaczone obszary 

magazynowania materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz drogi wewnętrzne. Prace 

budowlane rozpoczną się od usunięcia z terenu inwestycji roślinności, następnie zostanie 

zdjęta wierzchnia warstwa podłoża (gleby) i zmagazynowana na terenie inwestycji, następnie 

zostaną wykonane pozostałe prace ziemne i ogólnobudowlane. Dokładna lokalizacja 

poszczególnych obiektów oraz sposób odwodnienia zostaną ustalone na podstawie badań 

geotechnicznych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykopy zostaną ogrodzone 

w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt w tym płazów, gadów i małych 

ssaków. Zebrana podczas budowy gleba zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji do 

wyrównania ewentualnych nierówności terenu, ewentualna pozostała część usuniętego gruntu 

zostanie przekazana wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiednie zezwolenia, do 
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dalszego zagospodarowania. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac budowlanych 

będą przechowywane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego, a po zakończeniu etapu realizacji zostaną 

przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do dalszego 

zagospodarowania. Na etapie budowy zostanie wykonane przyłącze do sieci wodociągowej 

oraz szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe. W trakcie prac 

budowlanych zostanie również wykonana napowietrzna lub kablowa linia 

elektroenergetyczna średniego napięcia łącząca przedmiotową inwestycję z krajową siecią 

elektroenergetyczną (linią średniego napięcia). W trakcie prowadzonej budowy będzie 

wykorzystywany tzw. sprzęt ciężki, tj.: koparki, betoniarki, dźwig, samochody ciężarowe.  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do 

powietrza atmosferycznego ze środków transportu (będzie to emisja o charakterze 

chwilowym). 

Zebrana podczas budowy gleba zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji do 

wyrównania nierówności terenu, ewentualna pozostała część usuniętego gruntu zostanie 

przekazana wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiednie zezwolenia, do dalszego 

zagospodarowania lub wywieziona przez wyspecjalizowaną firmę usługową w uzgodnione z 

lokalną władzą miejsce do tego przeznaczone. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac 

budowlanych będą przechowywane selektywnie w wyznaczonym miejscu przez kierownika 

budowy, w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego, a po 

zakończeniu etapu realizacji zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadającej 

odpowiednie zezwolenia do dalszego zagospodarowania. 

 Przed pierwszym rozruchem instalacji wszystkie zbiorniki będą poddane próbie 

szczelności poprzez napełnienie ich wodą. Woda z przeprowadzonej próby szczelności 

zostanie następnie wykorzystana w procesie fermentacji do rozcieńczenia masy 

fermentacyjnej (substratów).  

 Po zakończeniu prac budowlanych planuje się nasadzenie zieleni, w celu 

zminimalizowania oddziaływania na klimat akustyczny oraz za względu na walory 

zapachowe powietrza atmosferycznego. Teren inwestycji zostanie ogrodzony.  

Ewentualny etap likwidacji przedsięwzięcia będzie polegał na usunięciu (rozbiórce) 

istniejących obiektów biogazowni. Przed przystąpieniem do rozbiórki wszystkie 

niewykorzystane substraty, masa fermentacyjna oraz masa pofermentacyjna zostaną 
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zagospodarowane w celach nawozowych lub usunięte z terenu inwestycji i przekazane jako 

ewentualne odpady wyspecjalizowanym firmom, posiadającym niezbędne zezwolenia, do 

dalszego zagospodarowania. Pozostający w zbiornikach biogaz zostanie spalony w pochodni 

awaryjnej oraz module kogeneracyjnym. Powstałe w związku z rozbiórką obiektów odpady 

zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom, 

posiadającym niezbędne zezwolenia. Teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu 

umożliwiającego biologiczne wykorzystanie gruntu. 

Planuje się aby instalacja elektrociepłowni na biogaz składała się z następujących 

głównych elementów, budynków/budowli oraz urządzeń: 
 

 Dwa zbiorniki fermentacyjne, żelbetowe, przykryte membranową podwójną warstwą 

gazoszczelną stanowiącą magazyn biogazu, 

 Trzy zbiorniki magazynowe, żelbetowe, przykryte gazoszczelnymi kopułami. 

 Silos na kiszonki/plac składowy (pojemność netto silosu wyniesie do ok. 20 000 m3), 

 Podziemny zbiornik na gnojowicę (1 szt.), 

 Trzy budynki techniczne, 

 Stacja transformatorowa, 

 Pochodnia awaryjna (alternatywnie piec gazowy do spalania nadwyżek gazu), 

 Punkt odbioru masy pofermentacyjnej, 

 Stacja uzdatniania biogazu z modułem kogeneracyjnym, 

 Istniejąca hala, 

 Budynek socjalny, 

 Zasobnik z podajnikiem substratów sypkich, 

 Rurociąg tłoczny gnojowicy, 

 Sieci między obiektowe i przyłącza, 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

 

Budynki: 

 Budynek stacji transformatorowej kontenerowej na fundamencie.  

o Przeznaczenie do umieszczenia transformatora podnoszącego napięcie prądu 
generatora z 400 V do 15 kV, rozdzielnic, układów automatyki, komunikacji oraz 
zabezpieczeń wyprowadzenia mocy do krajowego systemu 
elektroenergetycznego 
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o Powierzchnia zabudowy: ok. 14 m2 

 Budynek socjalno-warsztatowy kontenerowy gotowy na fundamencie 

o Przeznaczenie: część socjalna dla operatorów, magazyn kluczy i specjalistycznego 
sprzętu obsługowego, komputer rejestrujący dane 

o Powierzchnia zabudowy: ok. 50 m2 

 

Budowle: 

 Silos 

o Przeznaczenie: do przechowywania sypkich substratów 

o Żelbetowe ściany z płytą denną betonową lub asfaltową 

o Powierzchnia zabudowy: ok. 5.000 m2 

 Podziemny zbiornik żelbetowy szczelny na substraty płynne 

o Przeznaczenie: przyjmowanie płynnej gnojowicy z fermy  

o Pojemność: ok. 510 m3 

 Podziemny zbiornik żelbetowy szczelny na odcieki z silosów 

o Przeznaczenie: magazynowanie odcieków soków kiszonkowych 

o Podziemny, żelbetowy lub z tworzywa 

o Pojemność: ok. 7 m3 

 Podziemny zbiornik żelbetowy szczelny na kondensat (wytworzony w wyniku redukcji 
wilgotności biogazu) 

o Przeznaczenie: magazynowanie wody skondensowanej odzyskanej z biogazu w 
wyniku jego schładzania i przygotowania do zużycia w jednostce kogeneracji 

o Podziemny, żelbetowy lub z tworzywa 

o Pojemność: ok. 9 m3  

 Podziemny zbiornik typu szambo 

o Przeznaczenie: magazynowanie ścieków bytowych 

o Podziemny, żelbetowy lub z tworzywa 

o Pojemność: do ok. 10 m3 

 Zbiornik fermentacyjny I stopnia 

o Przeznaczenie: prowadzenie procesu fermentacji 

o Żelbetowy 

o Pojemność: ok. 2.800 m3 

 Zbiornik fermentacyjny II stopnia 

o Przeznaczenie: prowadzenie procesu fermentacji 

o Żelbetowy 

o Pojemność: ok. 5.700 m3 

 Zbiorniki magazynowe: 
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o Przeznaczenie: magazynowanie masy pofermentacyjnej w okresie wyłączonym z 
możliwości opróżniania w celach wykorzystania zawartości do nawożenia 

o Żelbetowe 

o Liczba zbiorników: do 3 sztuk 

o Pojemność: łącznie do ok. 27.210 m3 (3 x ok. 9.070 m3) 

 

Budowa przyłączy: 

 Przyłącze elektroenergetyczne SN do wyprowadzenia mocy wytwórczej od stacji 
transformatorowej do punktu wskazanego w warunkach przyłączenia do sieci, o 
określenie których Inwestor wystąpi do lokalnego operatora sieci dystrybucyjne. Trasa 
przyłącza i parametry będą mogły być określone po uzyskaniu tych warunków. 

o Rodzaj kabla: ziemny  

o Napięcie przesyłanej energii: SN (średnie) 15 lub 20 kV 

 W zakresie zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych i ppoż.: z istniejącego źródła. 

 W zakresie ścieków bytowych: nie dotyczy (bez przyłącza z uwagi na zbiornik typu 
szambo) 

 

Budowa sieci wewnętrznych: 

 Sieć wodociągowa; 

 Sieć elektryczna w tym sygnałowa do sterowania; 

 Sieć technologiczna biogazu; 

 Sieć technologiczna woda zasilająca grzewcza; 

 Sieć technologiczna woda powrotna grzewcza; 

 Sieć technologiczna kondensat; 

 Sieć technologiczna odcieki; 

 Sieć technologiczna wsad energetyczny – biomasa/masa pofermentacyjna 

 Sieć sanitarna z budynku socjalno-warsztatowego do zbiornika bezodpływowego typu 
szambo 

 

Parametry tych sieci określi projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami szczegółowymi. Sieci sanitarne (w tym gazowe) wykonane będą z PE, PVC lub PE 
HD odpowiednio.  

 

Posadowienie urządzeń technicznych na fundamentach: 

 Awaryjna pochodnia lub alternatywnie awaryjny piec na biogaz o powierzchni 
fundamentu ok. 4 m2 

 Stacja uzdatniania biogazu (oczyszczania, osuszanie, podniesienia ciśnienia biogazu na 
potrzeby konwersji w jednostce wytwórczej, opomiarowanie), o powierzchni 
fundamentu ok. 25 m2 
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 System wprowadzenia substratów sypkich do zbiorników fermentacyjnych (jeden 
zasobnik zasypowe ze stali o pojemności ok. 80 m3) o powierzchni fundamentu ok. 30 
m2 

 

Posadowienie urządzeń technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach: 

 Stacja pomp z armaturą i automatyką sterowniczą. Powierzchnia zabudowy do ok. 40 m2, 
wysokość do ok. 4 m. 

 Technika sterowania i automatyki PLC. Powierzchnia zabudowy ok. 20 m2, wysokość do 
ok. 4 m. 

 Rozdzielacz i dystrybucja ciepła. Powierzchnia zabudowy ok. 20 m2, wysokość do ok. 4 m. 

 Jednostka kogeneracji. Powierzchnia zabudowy do ok. 55 m2, wysokość do ok. 4 m, ale 
powiększona o zamontowany na dachu osprzęt agregaty chłodnicze oraz komin spalin do 
ok. 10 m od poziomu terenu. 

Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych: 

 Utwardzone drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi o łącznej powierzchni ok. 1.500 m2 

 

Organizacja małej infrastruktury: 

 Ogrodzenie, trawniki, zieleń 

 Waga samochodowa o powierzchni ok. 55 m2 

 Oświetlenie terenu. 

 

Pozostała infrastruktura, która może być wymagana przepisami prawa unijnego, krajowego i 
lokalnego: 

 Przeciwpożarowa. 

 Instalacja uziemiająca/odgromowa. 

Głębokość fundamentów planowanych obiektów nie przekroczy ok. 1,5-2 m (poniżej 

poziomu terenu). Wszystkie zbiorniki zostaną wykonane w technologii zapewniającej ich 

nieprzeciekanie, chroniącej środowisko wodno-gruntowe. 

Produkcja biogazu ma charakter ciągły. Szacuje się, że roczna produkcja biogazu 

wyniesie około 4 380 000 m3. Oprócz biogazu, w biogazowni będzie powstawała masa 

pofermentacyjna w ilości około 60 500 Mg rocznie w formie płynnej.  

Do przeprowadzenia procesu fermentacji pozwalającego wyprodukować w/w ilość 

biogazu niezbędne będzie dostarczenie substratu pochodzenia rolniczego, UPPZ i odpadów w 

ilości do około 65 000 Mg/rok (ilość poszczególnych surowców będzie różna uzależniona od  

dostępności i ceny).  
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Powstające ścieki socjalno-bytowe w ilości około 270 m3/rok będą odprowadzane do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego.  

Inwestor planuje wybudować zbiornik na ścieki bytowe w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku socjalno-administracyjno-warsztatowego na terenie planowanej budowy 

biogazowni. Planowana kubatura wyniesie ok. 6 m3 – 10 m3. 

Ilość wprowadzanych substratów łącznie w skali roku (z pełnym obciążeniem instalacji – 

praca nominalna) wynosi ok. 65.000 ton, w tym: 

 Gnojowica ok. 45 000 ton/rok, 

 Słoma ok. 2 000 ton/rok, 

 Kiszonka kukurydzy ok 8 000 ton/rok, 

 Wysłodki/korzonki z buraka cukrowego ok. 8 000 ton/rok, 

 Trawy ok. 2 000 ton/rok. 

W/w ilości oszacowano na potrzeby ciągłej pracy jednostki wytwórczej o mocy 

zainstalowanej elektrycznej 1 MW. Dopuszcza się zmianę w/w ilości przy zachowaniu 

poziomu energii pierwotnej odpowiadającej pracy ciągłej jednostki wytwórczej o mocy 

elektrycznej zainstalowanej wynoszącej 1 MW. 

Ubytek masy w postaci wytwarzanego biogazu w skali roku: 

 Biogaz: ok. 4 500 ton (nominalnie), nie więcej niż ok. 5.000 ton w skali roku 

Masa pofermentacyjna generowana w skali roku: 

 60 500 ton. 

Bilans produktów: 

 Półprodukt w postaci biogazu w skali roku ok. 4500 ton (ubytek masy organicznej w 

procesie fermentacji), z czego wytworzone zostanie ok. 8200 MWh (ok. 8200 godzin 

średniorocznie mocą elektryczną 1 MW) energii elektrycznej oraz ok. 31000 GJ ciepła 

(ok. 8200 godzin średniorocznie mocą cieplną ok. 1,05 MW) 

 Masa pofermentacyjna w skali roku: ok. 60500 ton 

 W ramach inwestycji nie będą przechowywane substancje niebezpieczne decydujące o 

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej.  
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 Zgodnie ze Wstępną oceną ryzyka powodziowego opracowaną przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze zagrożonym 

powodzią. Produkcja biogazu  oraz magazynowanie masy pofermentacyjnej będzie 

prowadzona w szczelnych zbiornikach. Miejsca magazynowania oraz transportu odpadów 

będą zabezpieczone przed przedostawaniem się ich do środowiska wodno-gruntowego 

poprzez uszczelnioną powierzchnię (betonową) oraz skanalizowanie tych miejsc.  

 Teren planowanej inwestycji oraz planowany obiekt będą spełniały wymagania 

określone w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.  

 Na terenie elektrociepłowni zostaną wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem.  

 Obiekty elektrociepłowni zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych z uwzględnieniem zastosowanej technologii jest niskie. 

 Inwestycja nie będzie związana z emisją energii oraz gazów mogących mieć wpływ na 

klimat. Inwestycja nie spowoduje i nie przyspieszy zachodzących zmian klimatycznych. 

Podczas realizacji inwestycji oraz jej użytkowania będą powstawały odpady, które 

zostaną zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych 

zbiornikach przenośnych toalet (dostarczonych na teren budowy przez firmę zewnętrzną), 

skąd będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy asenizacyjne. Wody opadowe będą 

zagospodarowane na terenie inwestycji w sposób niezorganizowany. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia powstające ścieki bytowe będą kierowane do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd będą odbierane przez firmę asenizacyjną i 

kierowane do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z dachów obiektów będą odprowadzane 

w sposób niezorganizowany na tereny zielone inwestora. Wody opadowe i roztopowe z 

terenów utwardzonych przeznaczonych do poruszania się pojazdów mechanicznych będą 

ujmowane w system kanalizacyjny wyposażony w separator substancji ropopochodnych.  

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. 
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Podczas użytkowania przedsięwzięcia będą powstawały ścieki technologiczne w 

postaci odcieków z silosów na kiszonki. Odcieki te będą gromadzone w szczelnym 

podziemnym zbiorniku, skąd będą przepompowywane szczelnymi połączeniami do 

zbiorników fermentacyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu (oraz wykorzystaniu płynnej 

gnojowicy), zapotrzebowanie elektrociepłowni na „świeżą” wodę do celów technologicznych 

nie wystąpi.  

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn 

budowlanych oraz poruszaniem się po terenie inwestycji pojazdów silnikowych. Wszelkie 

prace budowlane będą prowadzone w porze dnia, stąd hałas również będzie emitowany o tej 

porze.  

W trakcie użytkowania instalacji emitorami hałasu będą następujące źródła:  

- napędy mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych „ZF1” i „ZF2” (mieszadło wraz z 

silnikiem będzie całkowicie zatopione), 

- napędy mieszadeł w zbiornikach magazynowych „ZM1”, „ZM2” i „ZM3” (3 szt.; 

mieszadło wraz z silnikiem będzie całkowicie zatopione), 

- przenośnik łańcuchowy substancji stałych „P1”, 

- kosz zasypowy z rozdrabniaczem „R1”, 

- jednostka kogeneracyjna (silnik gazowy z generatorem prądu) umieszczona w 

kontenerze dźwiękochłonnym „MK”, 

- wydech spalin z silnika jednostki kogeneracyjnej wraz z tłumikiem „K1”,  

- dmuchawa do transportu biogazu „D1”, 

- pompy technologiczne do przemieszczania materiałów procesowych (zlokalizowane w 

budynkach technicznych „PP” – stacja pomp), 

- pojazdy poruszające się po terenie biogazowni. 

Emisja hałasu od w/w źródeł oraz istniejącej i projektowanej fermy nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Użytkowanie biogazowi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w powietrzu.  
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 W celu wyboru wariantu realizacji inwestycji najkorzystniejszego z punktu widzenia 

interesów inwestora, ochrony środowiska oraz interesów lokalnej ludności inwestor 

przeanalizował kilka możliwych rozwiązań lokalizacyjnych, technologicznych oraz 

organizacyjnych planowanej elektrociepłowni. Określając lokalizację biogazowni 

uwzględniano możliwość pozyskania od lokalnych rolników/przedsiębiorców 

surowców/substratów do procesu zbiogazowania. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym 

na wybór lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo z dostawcami surowców do wytwarzania biogazu 

oraz możliwość zagospodarowania lokalnie masy pofermentacyjnej przez miejscowych 

rolników/przedsiębiorców. Powstała masa pofermentacyjna, która zostanie wykorzystana do 

nawożenia lokalnych gruntów, zastąpi nawozy sztuczne, tym samym poprawią się 

właściwości gleby, zmniejszy się emisja odorów do atmosfery (wyniki badań naukowych 

wskazują że w czasie fermentacji metanowej kiszonek roślin oraz obornika/gnojowicy 

następuje znaczna redukcja intensywności zapachów – wonność masy pofermentacyjnej jest 

ok. 5-krotnie mniejsza niż przed fermentacją, tym samym masa nawożona na pola będzie 

emitowała ok. 5-krotnie mniej odorów niż dotychczasowe nawozy organiczne w postaci 

obornika czy gnojowicy), a tym samym poprawi się rentowność okolicznych gospodarstw 

rolniczych. Dodatkowym i bardzo ważnym elementem jest również możliwość przyłączenia 

do sieci energetycznej o czym decyduje lokalny operator sieci dystrybucyjnej na podstawie 

analiz parametrów sieci.  

Następnie inwestor przeanalizował aspekt technologiczny polegający na wytwarzaniu 

biogazu w procesie mokrej fermentacji lub suchej fermentacji. Ze względu na aspekt 

ekonomiczny – wydajność i koszty utrzymania procesu oraz powszechność metody mokrej, 

jedynym racjonalnym, realnym wariantem jest produkcja biogazu w procesie fermentacji 

mokrej, dlatego inwestor zrezygnował z możliwości zastosowania procesu fermentacji suchej, 

szczególnie gdzie głównym substratem wykorzystywanym w procesie jest płynna gnojowica. 

Dalsza analiza pozwoliła na wyłonienie kilku realnych wariantów realizacji. 

 Pod względem technologicznym inwestor dopuszcza wytwarzanie energii w 

kogeneracji lub rozdzielne wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej.  Pod względem 

organizacyjnym rozważeniu podlega magazynowanie substratów na terenie biogazowni lub u 

dostawców.  

 Z ekonomicznego punktu widzenia, konieczności zapewnienia ciągłości procesu oraz 

gospodarki odpadami inwestor zdecydował się przyjąć do realizacji wariant polegający na 
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wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, produkcję biogazu w procesie 

fermentacji mokrej, magazynowanie substratów na terenie inwestycji.  

 W punktach poniżej przedstawiono poszczególne warianty inwestycji realne do 

realizacji: wariant wnioskowany oraz warianty alternatywne. Wszystkie warianty realizacji 

inwestycji zakładają tę samą moc cieplną i elektryczną elektrociepłowni, do  1 MWe i 

1,2 MWt. 

Wariant wnioskowany zakłada produkcję biogazu w oparciu o technologię fermentacji 

mokrej, wytwarzanie energii w kogeneracji, częściowe magazynowanie substratów na terenie 

inwestycji. 

 Wariant proponowany przez inwestora wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej 

gospodarki oraz realizację zamierzeń Polityki Energetycznej Polski, zwiększy udział energii 

odnawialnej w zużyciu energii finalnej brutto. Przedsięwzięcie umożliwi bezpieczne 

zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, takich jak odchody zwierzęce. 

Wytworzony nadmiar energii cieplnej zostanie wykorzystany w sąsiadującej z biogazownią 

fermie. Powstająca w procesie fermentacji masa pofermentacyjna posłuży jako naturalny 

nawóz, co przyczyni się do polepszenia warunków glebowych na lokalnych polach 

uprawnych. Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm jakości 

środowiska w zakresie klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, 

uciążliwości zapachowej oraz pól elektromagnetycznych. 

 Przedsięwzięcie nie będzie związane z występowaniem znaczących, negatywnych 

oddziaływań na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wody 

powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. W długoterminowej perspektywie 

funkcjonowanie elektrociepłowni na biogaz przyczyni się do polepszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w skali globalnej, dzięki częściowej eliminacji spalania paliw kopalnych 

jako źródeł energetycznych. Inwestycja nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia dóbr 

materialnych, zabytków ani krajobrazu kulturowego. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 

będzie znikome. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ruchów masowych 

ziemi. Funkcjonowanie elektrociepłowni pośrednio pozytywnie wpłynie na realizację celów 

środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

podziemnych.  
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 Wariant proponowany przez inwestora jest jedyną ekonomicznie uzasadnioną opcją 

realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe realne warianty alternatywne realizacji 

inwestycji związane będą ze znacznym podniesieniem kosztów funkcjonowania 

elektrociepłowni. Ponadto zgodnie z przeprowadzoną analizą wariantów najkorzystniejszy dla 

środowiska jest wariant wnioskowany. 

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na najbliższe obszary 

chronione. Inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami migracyjnymi i nie będzie 

stanowiła znaczącego utrudniania w migracji dzikiej fauny. 

W związku  realizacją inwestycji nie przewiduje się znaczącego wzajemnego 

oddziaływania między elementami o których mowa w lit. g pkt 6a ust. 1 art. 66 ustawy ooś. 

 Brak realizacji przedsięwzięcia spowoduje utrudnienie w realizacji Polityki 

Energetycznej Polski do 2030r. w dziedzinie rozwoju energetyki odnawialnej oraz w 

osiągnięciu celu wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2009r. (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, z której wynika, że do roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych 

powinien w Polsce wynieść nie mniej niż 15% w stosunku do zużycia energii finalnej brutto. 

W skali globalnej niepodjęcie budowy biogazowni spowoduje dalszą eksploatację paliw 

kopalnych w celach energetycznych, a w związku z tym zwiększoną emisję gazów i pyłów do 

powietrza.  

 Rezygnacja z inwestycji utrudni zagospodarowanie gnojowicy wytworzonej w 

sąsiadującej fermie, czego efektem będzie wywożenia gnojowicy na pola. Gnojowica ma ok. 

5 krotnie intensywniejszy i nieprzyjemny zapach w stosunku do masy pofermentacyjnej. Stad 

brak realizacji inwestycji przyczynić się może do pogorszenia jakości zapachowej powietrza 

okolicznych terenów. 

Biogazownia nie będzie istotnie oddziaływała na środowisko. 

W trakcie realizacji i użytkowania elektrociepłowni zastosowany zostanie szereg 

rozwiązań chroniących środowisko, m.in.: 

 ewentualne odwodnienie wykopów podczas prac budowlanych będzie wykonane 

wyłączenie na czas realizacji inwestycji.  
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 każdorazowo przed rozpoczęciem prac budowlanych sprzęt budowlany będzie 

poddawany wizualnemu przeglądowi pod kątem jego sprawności i występowania 

ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych. Teren budowy zostanie 

wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych do zastosowania w razie awarii 

sprzętu – wycieku substancji ropopochodnych. Za przegląd sprawności sprzętu oraz 

stosowanie sorbentów odpowiedzialny będzie kierownik budowy.  

 po zakończeniu prac budowlanych na zniszczonym terenie przeznaczonym pod 

powierzchnię biologicznie czynną zostanie posadzona trawa. 

 wody opadowe z terenów utwardzonych będą oczyszczane z zawiesiny i substancji 

ropopochodnych w separatorze substancji ropopochodnych wyposażonym w osadnik 

do poziomu wymaganego przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014r. 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. z 2014r., poz. 1800).  

 odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujące brak przekroczeń 

obowiązujących norm emisji, w szczególności hałasu, pól elektromagnetycznych oraz 

gazów i pyłów do powietrza;  

 budowa możliwie krótkiej trasy przyłącza linii SN do sieci dystrybucyjnej, co 

przyczyni się w niewielkim stopniu w ingerencję w środowisko,  

 właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec 

zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń 

budowlanych,  

 postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

zgodne z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie 

poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, 

przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie 

wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia,  

 zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i 

wykorzystanie jej po zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji,  

 odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano – 

montażowych,  

 umiejscowienie inwestycji na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie której znajdują się 

dostawcy surowców do wytwarzania biogazu oraz odbiorcy wytwarzanej masy 
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pofermentacyjnej mogącej zagospodarować ją jako polepszacz glebowy, produkty 

biogazowe, nawóz organiczny do nawożenia pól uprawnych,  

 zaprojektowanie technologii w oparciu o sprawdzone standardy stosowane w kraju i 

za granicą,  

 wybudowanie składowisk surowców umożliwiając gromadzenie odcieków,  

 pokrycie składowisk kiszonek grubą, szczelną folią zabezpieczającą przed emisją 

zapachów,  

 zastosowanie hermetycznie nieprzeciekających zbiorników na masę płynną, tak, aby 

uniemożliwić wycieki oraz wydostawanie się zapachów,  

 kontener, w którym planuje się umieścić układ kogeneracyjny, zostanie 

zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby nastąpiła możliwie największa 

redukcja rozprzestrzeniania się hałasów,  

 do spalania biogazu zostanie wykorzystana wysokosprawna jednostka kogeneracji, 

dzięki czemu nastąpi bardziej efektywne wykorzystanie energii pierwotnej źródła 

(biogazu) i konsekwentnie mniejsze zużycie paliwa,  

 zostaną zastosowane technologie oczyszczania biogazu przed procesem konwersji na 

energię w celu zmniejszenia wpływu związków zawartych w biogazie 

(nieenergetycznych) na zużycie materiałów będących w wyposażeniu urządzeń 

transportujących biogaz i układu kogeneracyjnego,  

 instalacja wyposażona będzie w pochodnię biogazu spalającą nadwyżki biogazu i 

uruchamianą na wypadek awarii silnika kogeneracyjnego celem uniemożliwienia 

wyprowadzenia biogazu do atmosfery,  

 na terenie inwestycji posadzona zostanie zieleń, która stanowić będzie zaporę dla 

hałasów oraz zapachów, w celu zamknięcia oddziaływania obszaru, na który 

oddziaływać będzie przedsięwzięcie w granicach działki,  

 masa pofermentacyjna przetrzymywana będzie w szczelnych zamkniętych 

zbiornikach,  

 użyte materiały technologiczne będą wysokiej jakości gwarantując długi czas 

eksploatacji,  

 zastosowana technologia (beztlenowa fermentacja) oraz jej zamknięcie w szczelnych 

fermentatorach gwarantuje czysty proces produkcji biogazu i uwalnianie zapachów 

tylko w komorach, bez emisji na zewnątrz,  
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 wydajny proces rozkładu masy organicznej w komorze fermentacji co wpływa na 

wzrost koncentracji składników mineralnych i pozwala na efektywniejsze 

wykorzystanie pozostających w produkcie składników mineralnych przy nawożeniu 

pól uprawnych,  

 dla zapewnienia bezpieczeństwa, elektrociepłownia wyposażona zostanie w szereg 

czujników, aparaturę pomiarową, sprzęt do sterowania i system zarządzania 

elektrociepłownią celem przeciwdziałania i szybkiego reagowania na wypadek 

usterek, awarii,  

 budowle, urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład inwestycji będą oparte o nowe 

i sprawdzone rozwiązania,  

 rozmieszczenie budynków i obiektów budowlanych w odpowiednich odległościach 

przewidzianych na etapie projektowania zapewniających bezpieczeństwo 

użytkowania,  

 zagospodarowanie produkowanej energii cieplnej ze źródła odnawialnego na potrzeby 

biogazowni, fermy i/lub okolicznych przedsiębiorców/mieszkańców pozwoli na 

ograniczenie produkcji energii paliw kopalnych,  

 wszystkie rozwiązania będą gwarantowały zachowanie wszelkich norm jakości 

środowiska w zakresie klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, 

uciążliwości zapachowej oraz pól elektromagnetycznych i wymagań w myśl 

obowiązujących przepisów prawa unijnego, krajowego i lokalnego,  

 transport będzie odbywał się w sposób bezpieczny i szczelny podczas dostawy 

surowców przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej na 

lokalnych drogach,  

 z uwagi na przyjęte rozwiązania, sytuacje awaryjne w obiektach przedsięwzięcia nie 

będą stanowić zagrożenia dla środowiska glebowo-gruntowego ani też dla wód 

podziemnych i powierzchniowych i ze względu na zanieczyszczenie powietrza oraz 

emitowany hałas, nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

 ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 

i będą przekazywane  do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie to w 

pełni zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. 

Technologia zastosowana w omawianej biogazowni spełni wymagania art. 143 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
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Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

Budowa biogazowni, w szczególności w sąsiedztwie fermy może generować konflikt w 

lokalnych społecznościach. Powzięcie zamiaru realizacji przedmiotowej biogazowni i 

złożenie Raportu z oceną oddziaływania na środowisko spotkało się zarówno z pozytywnym, 

jak i negatywnym nastawieniem lokalnych społeczności miejscowości Nowy Świat i 

Tarnowiec.  

Na początku etapu użytkowania inwestycji proponuje się jednorazowe przeprowadzenie 

pomiarów hałasu emitowanego przez biogazownię. Z uwagi na obecne zagospodarowanie 

terenu inwestycji oraz jego lokalizacji nie jest konieczne prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego. 

 W trakcie opracowywania raportu nie napotkano na trudności wynikające z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 



28 

 

2. Podstawa prawna opracowania. 

Podstawą sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

inwestycji realizowanej pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. 30/24 obrębu Nowy 

Świat” jest postanowienie Wójta Gminy Lubsza z dnia 11 maja 2016 r. znak OŚ.6220.2.2016, 

w którym został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Tekst jednolity raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został 

sporządzony w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WOOŚ.4221.74.2018.DF oraz prośbą Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z dnia 27 listopada 2018 roku znak 

NZ.4315.8.2016.BK. 

Planowana inwestycja pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. 30/24 obrębu 

Nowy Świat” jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 

z § 3 ust. 1 pkt. 45, i pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. 

poz. 71).   

Decyzja środowiskowa wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 72.1 pkt. 1, 3 i 21 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

Planowane do zastosowania w elektrociepłowni instalacje wymienione są w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), stąd dla części elektrociepłowni 

konieczne będzie uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego. 
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3. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

3.1. Lokalizacja. 

Planowana elektrociepłownia na biogaz zostanie zlokalizowana na działce o nr 

ewidencyjnym 30/24, obręb Nowy Świat, gm. Lubsza, powiat brzeski, województwo 

opolskie.  

Powierzchnia działki na której ma zostać usytuowana elektrociepłownia, wynosi ok. 

2,12 ha. Teren inwestycji zgodnie z wypisami z rejestru gruntu stanowią grunty orne klasy 

RIIIa o powierzchni 0,0200 ha, grunty orne klasy RIIIb o powierzchni 1,0202, użytki rolne 

zabudowane o powierzchni 0,9998 ha oraz pastwisko trwałe o powierzchni 0,0800 ha.  

Lokalizację terenu inwestycji przedstawiono za pomocą poniższych rysunków. 



 

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja terenu inwestycji. (geoportal.gov.pl). 
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Rysunek 2. Teren inwestycji (źródło: www.google.pl/maps). 



 

 

Obecnie teren inwestycji, na którym planuje się umiejscowić biogazownię, jest w 

większości niezagospodarowany. W północno – wschodniej części działki zlokalizowany jest 

budynek przemysłowy. Pozostały obszar to teren zielony, z licznymi zadrzewieniami i 

samosiejami. Dojazd do terenu inwestycji zaplanowano prowadzić drogą zlokalizowaną na 

działce o nr ewid. 297/5.   

Najbliższe sąsiedztwo tereny inwestycji stanowią: 

 od strony północnej: zabudowania funkcjonującej fermy trzody chlewnej, 

 od strony wschodniej: 36 szt. zbiorników typu Corten aktualnie 

wykorzystywanych do gromadzenia gnojowicy pochodzącej z wspomnianej 

wyżej hodowli świń.  

 od strony południowej: zielone tereny niezagospodarowane oraz dalej pola 

uprawne, 

 od strony zachodniej: pola uprawne, dalej zwarta ściana lasu. 

 Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku północno-

zachodnim względem terenu inwestycji, w odległości ok. 294 m.  

 Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XIX/133/2008 z dnia 24.04.2008 roku 

ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 

2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w uchwały działa inwestycyjna oznaczona została 

symbolem PU, który sygnalizuje przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno – 

usługową, w tym obiekty do produkcji biogazu i mocy elektrowni nie większą niż 2 MW. 

Planowana inwestycja wpisuje się charakterem w przeznaczenie terenu. Inwestycja będzie 

zgodna z założeniami obowiązującego MPZP. 

 Według Kondrackiego (2000), opisywana inwestycja znajduje się w prowincji Niż 

Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie Nizina Śląska w 

obrębie mezoregionu zwanego Równiną Oleśnicka. 

 Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 

zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, 
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walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w 

tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek – teren inwestycji zlokalizowany jest poza 

takimi obszarami. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie – teren inwestycji zlokalizowany jest poza 

takimi obszarami. 

c) obszary górskie lub leśne - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi 

obszarami,  

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi 

obszarami. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody - 

teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi obszarami. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia - teren inwestycji zlokalizowany 

jest poza takimi obszarami. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi obszarami. 

h) gęstość zaludnienia – teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami gęsto 

zaludnionymi. 

i) obszary przylegające do jezior - teren inwestycji bezpośrednio nie sąsiaduje z 

jeziorami. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - teren inwestycji zlokalizowany jest 

poza takimi obszarami. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe – inwestycja nie wpłynie na cele 

środowiskowe ustalone dla JCWP i JCWPd. 

3.2. Warunki hydrologiczne. 

Planowana inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Środkowej Odry w obrębie 

JCWP Śmieszka RW600017133269. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 
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grudnia 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. 

U. 2016, poz. 1967) Śmieszka RW600017133269 jest naturalną częścią wód w złym stanie. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem celami środowiskowymi dla JCWP Śmieszka jest dobry stan 

ekologiczny i chemiczny. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla Śmieszki 

oceniono jako niezagrożone. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki 

Śmieszki (Moszczanki). 

Zgodnie z informacjami dotyczącymi monitoringu wód powierzchniowych 

zamieszczonymi na stronie WIOŚ Opole (www.opole.pios.gov.pl) ostatnie szczegółowo 

rozpisane wyniki poszczególnych klas elementów biologicznych, hydromorfologicznych i 

fizykochemicznych dla Śmieszki PLRW600017133269 pochodzą z roku 2014. Zgodnie z 

tymi pomiarami w/w JCWP w punkcie pomiarowym Śmieszka – Błota oceniono we 

wszystkich klasach jako II, o dobrym stanie/ potencjale ekologicznym. W sprawozdaniu z 

roku 2015 badań monitoringowych Śmieszkę również oceniono jako JCWP w dobrym/stanie 

potencjale ekologicznym.  

Wskutek realizacji przedsięwzięcia nie mogą zostać zmienione żadne z elementów 

JCWP Śmieszka RW600017133269, ponieważ inwestycja nie będzie związana z pracami 

w obrębie koryta rzeki oraz emisją ścieków do wód i do ziemi. Z uwagi na brak ingerencji 

w koryto rzeczne nie zostaną zmienione elementy hydromorfologiczne oraz biologiczne 

JCWP. Z uwagi na brak emisji ścieków do wód i do ziemi nie zostaną zmienione elementy 

biologiczne i fizykochemiczne JCWP. Nawożenie gruntów rolnych masą pofermentacyjną 

będzie prowadzone w obrębie gruntów nawożonych obecnie gnojowicą, stąd nawożenie to nie 

spowoduje istotnych zmian elementów JCWP. 

W celu scharakteryzowania oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych części 

przeanalizowano wpływ na poszczególne elementy stanu wód. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyniki analizy. 

Tabela 2. Wyniki analizy wpływu na JCWP. 

Elementy JCWP Wskaźnik Opis oddziaływania 

Elementy biologiczne 

Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Fitobentos – 

(Multinumeryczny Indeks 

Okrzemkowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Makrofity – (Makrofitowy 

Indeks Rzeczny) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

http://www.opole.pios.gov.pl/
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Makrobezkręgowce 

bentosowe 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Ichtiofauna 
Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy 

hydromorfologiczne 

Reżim hydrologiczny (Ilość i 

dynamika przepływu wody. 

Połączenie z częściami wód 

podziemnych) 

Brak zmian, brak oddziaływania. 

Ciągłość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki (Liczba i 

rodzaj barier. Zapewnienie 

przejścia dla organizmów 

wodnych) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Warunki morfologiczne 

(Głębokość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki i zmienność 

szerokości. Struktura i 

podłoże koryta strugi, 

strumienia, potoku lub rzeki. 

Struktura strefy nadbrzeżnej. 

Szybkość prądu) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy fizyko-

chemiczne 

Grupa wskaźników 

charakteryzująca stan 

fizyczny, w tym warunki 

termiczne (Temperatura wody, 

zawiesina ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

Grupa wskaźników 

charakteryzująca warunki 

tlenowe (warunki natlenienia) 

i zanieczyszczenia organiczne 

(tlen rozpuszczony, BZT5, 

ChZT-Mn, ogólny węgiel 

organiczny, ChZT-Cr) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

Grupa wskaźników 

charakteryzujących zasolenie 

(przewodność w temperaturze 

20°C, substancje 

rozpuszczone, siarczany, 

chlorki, wapń, magnez, 

twardość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

Grupa wskaźników 

charakteryzujących 

zakwaszenie (odczyn pH, 

zasadowość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

Grupa wskaźników 

charakteryzujących warunki 

biogenne (azot amonowy, azot 

Kjeldahala, azot azotanowy, 

azot ogólny, fosforany, fosfor 

ogólny) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan 

ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych. Inwestycja nie 

spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych 
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 W odległości około 1,7 km, w kierunku wschodnim względem terenu planowanej 

inwestycji przepływa rzeka Ortawa,. 

 Zgodnie z mapą przedstawiającą Wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla 

województwa świętokrzyskiego opracowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

(www.kzgw.gov.pl) teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze zagrożonym 

powodzią. Również analiza map dostępnych na stronie internetowej Informatycznego 

Systemu Osłony Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary zagrożenia 

powodziowego pokazała, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach 

zagrożonych powodzią. 

3.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne. 

 Zgodnie z charakterystyką przedstawioną w Centralnej Bazie Danych Geologicznych 

pod względem geologicznym teren inwestycji jest zlokalizowany na glinach zwałowych, ich 

zwietrzelinach oraz piaskach i żwirach lodowcowych (Stratygrafia Zlodowacenie 

Środkowopolskie). 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych 

PLGW6000109. Na grafice poniżej przedstawiono lokalizację planowanej inwestycji na tle 

obszarów JCWPd.  

http://www.kzgw.gov.pl/
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Rysunek 3. Położenie terenu inwestycji względem JCWPd. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967) JCWPd 

PLGW6000109 jest częścią wód w dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Celami 

środowiskowymi określonymi dla  JCWPd PLGW6000109 w w/w rozporządzeniu jest dobry 

stan chemiczny i dobry stan ilościowy. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na stan ilościowy JCWPd ponieważ woda na cele 

socjalno-bytowe oraz technologiczne będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Na 

terenie biogazowni nie będzie funkcjonowało ujęcie wód stąd nie będą wykorzystywane 

zasoby wód podziemnych. Zużycie wody w biogazowni będzie nie duże i wyniesie około 0,4 

m3/dobę na cele technologiczne oraz 0,27 m3/dobę na cele socjalno-bytowe. Planowana 

inwestycja nie wpłynie również na stan chemiczny JCWPd, ponieważ nie będzie związana z 

emisją ścieków do wód lub do ziemi. Wszystkie zbiorniki zlokalizowane na terenie 

biogazowni będą szczelne, a gnojowica będzie pompowana do biogazowni z fermy szczelnym 

rurociągiem. Dzięki zastosowaniu szczelnych zbiorników i rurociągów nie dojdzie do emisji 

jakichkolwiek substancji do wód i do ziemi w wyniku użytkowania przedsięwzięcia. Biorąc 

pod uwagę powyższe inwestycja nie zmieni stanu ilościowego i chemicznego JCWPd, a 

zatem nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla 
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JCWPd PLGW6000109 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 roku w 

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967).  

 Ponadto Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 

następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenie 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, utrzymującego się, 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka.   

Zgodnie badaniami wykonanymi w ramach monitoringu wód podziemnych w roku 

2016 dostępnymi na stronie: https://www.opole.pios.gov.pl, jednolita część wód podziemnych 

o nr 109 w najbliższym punkcie pomiarowym względem terenu inwestycji (miejscowość 

Grodków, powiat brzeski) oceniona została na II klasę jakości wód - tylko temperatura 

(parametr wrażliwy na warunki atmosferyczne) oraz Fe i HCO3 (geogeniczne pochodzenie) w 

III klasie jakości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 

2016, poz. 85) klasa II to wody dobrej jakości, w których: 

a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka albo jest to wypływ bardzo słaby. 

Wobec powyższego, tj. dobrej jakości wód podziemnych, a także ze względu na 

charakter przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia jakości wód 

podziemnych. 

 Teren inwestycji nie jest położony na obszarze żadnego Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych (GZWP). Najbliżej zlokalizowany GZWP względem terenu 
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inwestycji to Subzbiornik rzeki Strobrawa o nr 323 (ponad 2 km w kierunku 

wschodnim). 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski GUPW 1 :50000 arkusz 803 Lubsza, R. 

Wojciechowska, Warszawa 1996 teren inwestycji zlokalizowany jest w jednostce 

hydrogeologicznej 2 b QIII. Na terenie inwestycji główny użytkowy poziom wodonośny 

związany jest z utworami czwartorzędowymi. Zasoby dyspozycyjne jednostkowe na tym 

obszarze wynoszą 200-300 m3/24h/km2, natomiast wydajność potencjalnych studni 

wierconych wynosi 10-30 m3/h. Teren inwestycji został zlokalizowany pomiędzy 

hydroizohipsami 140 i 150  m n.p.m. Przepływ wód podziemnych odbywa się od 

hydroizohipsy 140 do hydroizohipsy 150, z północy na południowy zachód w kierunku rzeki 

Śmieszki (Moszczanki). Powierzchnia terenu inwestycji zlokalizowana jest na wysokości 

około 155 m n.p.m., stąd na terenie inwestycji główny użytkowy poziom wodonośny znajduje 

się na głębokości co najmniej 5 m p.p.t. 

 
Rysunek 4. Wycinek z Mapy Hydrogeologicznej Polski GUPW 1 :50000 arkusz 803 Lubsza, R. Wojciechowska, 

Warszawa 1996 

W ramach inwestycji planuje się monitorowanie zagrożenia zanieczyszczenia wód 

podziemnych poprzez wykonanie drenażu opaskowego. Drenaż opaskowy będzie służył do 

wykrywania ewentualnych nieszczelności zbiornika.  

3.4. Położenie względem ujęć wodnych. 

 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, BIP RZGW w Białymstoku oraz zgodnie z 

obowiązującym MPZP dla gminy Lubsza teren inwestycji położony jest poza strefami 
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ochronnymi powierzchniowych i podziemnych ujęć wodnych. W odległości do 500 m od 

terenu inwestycji nie ma urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód 

podziemnych o zdolności poboru powyżej 1 m3/h. Najbliższa studnia głębinowa 

zlokalizowana jest w odległości ok. 520 m od terenu inwestycji w kierunku zachodnim, na 

działce o nr ewid. 30/36. 

Na rysunku poniżej zaznaczono najbliższe ujęcia wody względem planowanego 

przedsięwzięcia zgodnie z danymi zawartymi w serwisie mapowym Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 
Rysunek 5. Najbliższe ujęcia wody. 

Ujęcie 08_00472 zlokalizowane jest w odległości około 2,5 km, ujęcie 08_00612 

w odległości około 0,5 km, natomiast ujęcie 08_00611 w odległości około 2,4 km od 

planowanego przedsięwzięcia. Woda podziemna z terenu inwestycji odpływa jedynie 

w kierunku ujęcia 08_00611. Pozostałe dwa ujęcia nie znajdują się na trasie przepływu wód 

podziemnych odpływających z terenu inwestycji. Z uwagi na zabezpieczenia środowiska 

wodno-gruntowego przed wyciekiem gnojowicy, masy fermentacyjnej oraz masy 

pofermentacyjnej inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na ujęcie wody 08_00611.  

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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3.5. Stan powietrza atmosferycznego. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi w piśmie o znaku WMŚ.7016.2.59.2018 z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu (załącznik nr 7) stan 

zanieczyszczeń powietrza w rejonie miejscowości Nowy Świat, gm. Lubsza nie przekracza 

dopuszczalnych poziomów dla wszystkich badanych substancji. W tabeli poniżej 

przedstawiono tło zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości Nowy Świat, w której 

zlokalizowany jest teren planowanej inwestycji. 

Tabela 3. Stan zanieczyszczeń powietrza. 

Zanieczyszczenie Poziom stężenia 

Dwutlenek siarki 4 µg/m3 

Dwutlenek azotu 8 µg/m3 

Benzen 1 µg/m3 

Pył zawieszony PM10 22 µg/m3 

Pył zawieszony PM2.5 17 µg/m3 

Ołów 0,01 µg/m3 

3.6. Położenie względem najbliższych terenów chronionych akustycznie. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 112) w Załączniku, w Tabeli 1. określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, dla terenów o 

konkretnym przeznaczeniu i charakterze zagospodarowania. Wartości te dla źródeł hałasu nie 

będących drogami ani liniami kolejowymi wyrażone zostały jako równoważne poziomy 

dźwięku występujące w ciągu 8 godzin pory dnia i 1 godziny pory nocy. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyciąg z w/w rozporządzenia. 
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Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia Min. Środowiska z dn. 

14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 112). 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po 

sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b)Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców3) 

68 60 55 45 

1)Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 

linowych. 
2)W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 

poziom hałasu w porze nocy. 
3)Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców 

powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 

mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 Klasyfikacji akustycznej terenów położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji 

dokonano w oparciu o w/w rozporządzenie, a także w oparciu o: 

 obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przyjęty na mocy Uchwały Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 kwietnia 

2008 wraz ze zmianami: Uchwała Nr XLI/275/2013 z dnia 21 listopada 2013r., 

Uchwała Nr XLII/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.; 
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 faktyczne zagospodarowanie i wykorzystywanie tychże terenów zgodnie z art. 115 

Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

799). 

W w/w MPZP w §18 ust. 2 ustalono klasy standardów akustycznych dla terenów 

objętych planem miejscowym. W tabeli poniżej przedstawiono wyciąg z §18 ust. 2 MPZP. 

Tabela 5. Klasy standardu akustycznego obowiązujące na terenie objętym MPZP. 

klasa 

standardu 

akustycznego 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem  

dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

pora dnia - 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

pora nocy - 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

pora dnia - 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

pora nocy - 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 50 45 45 40 

2 55 50 50 40 

3 60 50 55 45 

4 65 55 55 45 

 

Na rysunku i w tabeli poniżej przedstawiono najbliższe względem terenu inwestycji 

tereny chronione akustycznie. 

Tabela 6. Najbliższe tereny chronione akustycznie względem terenu inwestycji. 

Rodzaj 

zabudowy\ 

lokalizacja 

Oznaczenie w 

MPZP* 

Odległ

ość od 

ter. 

inwesty

cji [m] 

Kierunek 

względem 

ter. 

inwestycji 

Klasa 

standardów 

akustycznych 

określona w 

MPZP* 

Dopuszczalny poziom 

hałasu zgodnie z Rozp. 

Ministra Środowiska z dn. 

14.06.2007 r. (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 112) 

Pora dnia 

(6:00-22:00) 

Pora nocy 

(22:00-6:00) 

Budynek 

mieszkalny w 

obrębie zab. 

zagrodowej na 

działce nr 297/2 

obr. Nowy Świat 

RP (tereny 

upraw 

polowych i 

ogrodniczych) 

ok. 295 N-W nie określono 55** 45** 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

12.8.MZ,MJ ok. 435 N-W 

3 klasa 

(zgodnie z 

§210 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 
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Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

12.6.MZ,MJ ok. 440 N 

3 klasa 

(zgodnie z 

§210 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.1.MZ,MJ ok. 890 N-E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§300 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.31.MJ ok. 900 N-E 

2 klasa 

(zgodnie z 

§311 ust. 4 

MPZP*) 

50 40 

Strefa 

produkcyjno-

usługowa 

20.23.PU ok. 910 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§307 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Usługi, zabudowa 

wielorodzinna 
20.18.U,MW ok. 830 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§304 ust. 3 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.3.MZ,MJ 

20.4.MZ,MJ 
ok. 990 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§301 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Cmentarz 20.28.ZC ok. 950 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§309 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.5.MZ,MJ ok. 980 E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§302 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

Zabudowa 

zagrodowa, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20.16.MZ,MJ ok. 560 S-E 

3 klasa 

(zgodnie z 

§302 ust. 4 

MPZP*) 

55 45 

*MPZP – Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 kwietnia 2008 wraz z późniejszymi 

zmianami. 
** Ze względu na fakt, iż budynek mieszkalny położony jest na terenie, dla którego w obowiązującym MPZP nie 

określono klasy standardów akustycznych, ustalono dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy zagrodowej 

na podstawie faktycznego zagospodarowania. 



 

 

 

Rysunek 6. Najbliższe tereny chronione akustycznie względem terenu inwestycji (źródło: geoportal.gov.pl). 
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Rysunek 7.  Najbliższe tereny chronione akustycznie względem terenu inwestycji (źródło: geoportal.gov.pl). 



 

 

3.7. Położenie względem zabytków chronionych. 

W bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji (w promieniu 500 m) nie ma 

zlokalizowanych zabytków chronionych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl; stan na 31 grudnia 2018 r.). Najbliżej 

położonym zabytkiem jest wiadukt, 1914, nr rej.: 2082/84 z 12.07.1982 położony w 

miejscowości Mąkoszyce, znajdujący się w odległości ok. 2,1 km w kierunku północnym 

względem terenu inwestycji. 

3.8. Opis elementów przyrodniczych objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko. 

3.8.1. Flora. 

Informacje na temat flory znajdującej się w zasięgu oddziaływania planowanej 

inwestycji pochodzą z pierwotnego raportu autorstwa Pani mgr inż. Moniki Ostrowskiej. 

Planowanej inwestycji (który zostanie istotnie przekształcony) tj. działka nr 30/24 jest 

dotychczas częściowo w ok. 3/4 powierzchni przeznaczony pod pola uprawne, gdzie głównie 

wysiewane są zboża ozime (w roku 2012 było to żyto) a w 1/4 stanowi nieużytki.  

Z inwentaryzacji przyrodniczej wynika, iż na terenie przeznaczonym pod budowę 

znajdują się łącznie 20 gatunki roślin naczyniowych będących przedstawicielami 7 rodzin. 

Dominują tu przede wszystkim trawy reprezentowane przez 9 gatunków między innymi takie 

jak perz, miotła zbożowa, kupkówka rajgras, życice. Druga co do ilości gatunków jest rodzina 

złożonych reprezentowana przez 5 gatunków tj. bylica, krwawnik, ostrożeń, starzec, łopian 

oraz inne dość licznie reprezentowane gatunki takie jak podagrycznik, marchew zwyczajna i 

pokrzywa która najliczniej reprezentowana jest w płacie nieużytku. Spis gatunków roślin 

naczyniowych zinwentaryzowanych na terenie inwestycji znajduje się w Załączniku nr 3.  

Wszystkie gatunki roślin są pospolite i nie podlegają poniższym rozporządzeniom: 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
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uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) nie 

znajdują się również w Polskiej Czerwonej Księdze roślin. 

 
Rysunek 8. Miejsce planowanej inwestycji - skład flory naczyniowej. 

Na działce znajdują się również drzewa i krzewy takie jak:  

 czeremcha amerykańska Prunus serotina – najliczniejsza na terenie inwestycji jest to 

gatunek inwazyjny nierodzimego pochodzenia wywołujący negatywne zmiany np. w 

ekosystemach leśnych,  

 brzoza brodawkowata Betula pendula - gatunek pospolity na całym obszarze kraju,  

 bez czarny Sambucus nigra – gatunek pospolity na całym obszarze kraju,  

 klon jesionolisty Acer negondo – licznie występujący na terenie inwestycji jest to 

gatunek inwazyjny nierodzimego pochodzenia, niebezpieczny dla rodzinnej flory,  

 klon jawor Acer pseudoplatanus – gatunek rodzimy  

 topola osika Populus tremula – najpospolitszy gatunek topoli w Polsce  

 topola balsamiczna Populus balsamifera – gatunek inwazyjny nierodzimego 

pochodzenia  

 sosna zwyczajna Pinus sylvestris – gatunek rodzimy powszechnie występujący w 

Polsce,  
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 robinia akacjowa Robinia pseudoacatia – gatunek inwazyjny , powoduje znaczne 

zmiany siedliskowe i jest trudny w zwalczaniu,  

 wierzba Salix – gatunek pospolity w Polsce  

 oraz zdziczała śliwa Prunus.  

 

Rysunek 9. Czeremcha amerykańska Prunus serotina – gatunek inwazyjny najliczniej występujący w terenie 

inwestycji. 

 

Część drzew może kolidować z inwestycją i będzie wymagać wycięcia. Jednak 

Inwestor będzie się starał tak zlokalizować obiekty by usunąć jak najmniej drzew. Po 

ustaleniu rodzaju i ilości drzew niezbędnych do wycinki Inwestor złoży stosowny wniosek o 

ich wycinkę w Urzędzie Gminy. Jak wynika jednak z inwentaryzacji większość drzew to 

gatunki inwazyjne nierodzimego pochodzenia (kenofity) lub gatunki pospolite których 

wycinka nie spowoduje ani utraty w lokalnych ekosystemach, zmniejszenia bioróżnorodności 

czy też utraty gatunku cennego przyrodniczo.  

Większość dużych drzew znajduje blisko ogrodzenia i granicy działki Inwestor będzie 

chciał je zachować jako naturalny element zieleni izolacyjnej. W środku działki teren jest 

mniej zadrzewiony i tam właśnie inwestor planuje zlokalizować większość obiektów 

biogazowni. 
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Rysunek 10. Widok na miejsce realizacji inwestycji (fotografia wykonana z dachu budynków istniejących na działce 

30/24) 

Wniosek  
Teren inwestycji jest ubogi w gatunki flory naczyniowej. Jak wynika z powyższej analizy 

skład jakościowy flory obszaru projektowanej inwestycji budują wyłącznie gatunki segetalne i 

ruderalne, przedstawiające małą wartość przyrodniczą a jednocześnie gatunki o szerokim 

spektrum występowania i dużych zdolnościach adaptacyjnych. Lokalizacja przedsięwzięcia w 

miejscu wskazanym przez Inwestora nie doprowadzi do zubożenia flory regionu, nie powoduje 

niszczenia gatunków objętych ochroną, ważnych dla Wspólnoty UE, czy też wymienionych w 

Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Inwestycja nie ma bezpośredniego negatywnego wpływu na 

florę. 

3.8.2. Siedliska. 

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1713). 
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3.8.3. Fauna. 

Zbiorowiska pól uprawnych i nieużytków terenu przeznaczonego pod biogazownię nie są 

atrakcyjnymi siedliskami dla bytowania zbyt wielu gatunków fauny. W trakcie prac terenowych w 

miejscu planowanej inwestycji nie odnotowano stałego miejsca bytowania, miejsca rozrodu czy 

tez żerowania dużych gatunków ssaków, płazów i gadów. Jest to związane z faktem, iż teren 

przeznaczony pod inwestycję jest wygrodzony co stanowi barierę dla dużych gatunków zwierząt. 

Obserwowano kilka gatunków przelatujących ptaków, ale nie stwierdzono w okresie 

przedwiośnia żadnych gniazd oraz dziupli ptasich na drzewach znajdujących się na działkach 

inwestora. Jednakże w przypadku konieczności usunięcia drzew podczas realizacji inwestycji, 

zostaną one poddane kontroli ornitologicznej. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków na terenie 

przewidzianym do realizacji inwestycji, wszelkie prace zostaną wstrzymane do momentu 

wyprowadzenia lęgów, a ich zakończenie zostanie potwierdzone przez ornitologa.  

Mając na uwadze, bezpośrednie otoczenie inwestycji i gatunki fauny zarejestrowane w 

pobliskich polach uprawnych i lasach, stworzono potencjalną listę gatunków zwierząt, które mogą 

okresowo pojawić się na terenie inwestycji, listę tych gatunków zawiera Załącznik nr 2 do 

niniejszego raportu.  

Na terenie planowanej inwestycji brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych, nie ma 

więc żadnych gatunków ryb.  

Z uwagi na brak możliwości rozrodu płazów na terenie planowanej inwestycji występują 

jedynie gatunki o szerokim zakresie tolerancji na niekorzystne warunki środowiskowe (gatunki 

eurytopowe). W takich polnych układach spotyka się ropuchę szarą Bufo bufo i żabę trawną Rana 

temporaria.  

Tereny polne charakteryzują się wyjątkowym ubóstwem gadów. Na terenie planowanej 

inwestycji nie stwierdzono żadnego gatunku z tej grupy zwierząt. 

W tak zubożonych układach ekologicznych, jakie stanowią tereny pod przyszłą 

inwestycję, spotyka się niewiele gatunków ptaków. Należy wymienić tu skowronka Alauda 

arvensis, pliszkę siwą Motacilla alba. Są to gatunki, które bytują w krajobrazie rolniczym. Z 

gatunków przelotnych i zalatujących występuje tu: szpak Sturnus vulgaris, szczygieł 

Carduelis carduelis oraz sroka Pica pica. Awifauna takich terenów urozmaicona jest o 

gatunki związane z zadrzewieniami (np. szpalery drzew przydrożnych) i zakrzaczeniami. Do 
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tej grupy ptaków należy modraszka Parus caeruleus, bogatka P. major oraz grzywacz 

Columba palumbus.  

W zuniformizowanych układach polnych spotkać najczęściej można polnika Microtus 

arvalis, nornicę rudą Cletchrionomys glareolus, mysz polną Apodemus agrarius. Na tego typu 

terenach okresowo pojawia się zając szarak Lepus capensis, lis Vulpes vulpes, dzik Suss crofa 

oraz sarna Capreolus capreolus.  

Na terenie inwestycji stwierdzono obecność takich bezkręgowców jak: konik ciepluszek 

Chorthippus apricarius, trzmiel polny Bombus agrorum, konik pospolity Chorthippus 

biguttulus, wtyk straszyk Coreus marginatus, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, 

biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata.  

Charakter siedlisk mocno ogranicza możliwość występowania cennych gatunków z tej 

grupy. Potencjalnym siedliskiem występowania większej liczby gatunków owadów jest 

drzewostan przylegający do terenu inwestycji.  

Fauna terenu inwestycji może być reprezentowana potencjalnie przez 19 gatunków, z 

czego:  

 7 gatunków objętych jest ochroną ścisłą w tym 7 gatunków ptaków,  

 2 gatunki są objęte ochroną częściową (ptaki sroka i kruk),  

 5 gatunków zwierząt mających status łownych w tym 4 ssaki (sarna, zając, dzik i lis) i 1 

ptak (gołąb grzywacz),  

 żadne z wymienionych gatunków fauny terenu inwestycji nie podlega Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000, weryfikacja pod katem paragrafu 3 ww. rozporządzenia tj. czy wśród 

zinwentaryzowanych gatunków występują gatunki zwierząt będące przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz gatunków zwierząt o znaczeniu 

priorytetowym, określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1713), w przypadku ptaków gatunki weryfikowano zgodnie z Dyrektywą 

2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa a konkretnie 

załącznika nr I tej Dyrektywy w której wymieniono gatunki ptaków żyjących w stanie 
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dzikim wobec których należy podjąć działania ochronne poprzez wyznaczenie 

„obszarów specjalnej ochrony”.  

 żadne z wymienionych gatunków fauny terenu inwestycji nie znajduje się w Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt.  

Praktycznie w Polsce ochronie podlegają wszystkie ptaki i płazy wymienione w niniejszym 

opracowaniu. Na liście tej wyróżniono gatunki, spotykane w bezpośrednim otoczeniu inwestycji, 

które mogą okresowo pojawić się na tym terenie, nie można bowiem założyć, iż żaden gatunek 

tamtędy nie przeleci czy też nie przejdzie. Niemniej planowana inwestycja nie narusza siedlisk 

gatunków zwierząt zagrożonych lub chronionych zatem nie oddziałuje negatywnie na świat fauny 

regionu. 

3.8.4. Grzyby. 

Na terenie inwestycji nie obserwowano grzybów, w tym grzybów chronionych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

3.8.5. Korytarze ekologiczne. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie http://mapa.korytarze.pl/ teren 

inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi, a najbliższy korytarz 

ekologiczny zlokalizowany jest w odległości około 0,55 km (Las Lubszański – KPdC-12B). 

Biorąc pod uwagę powyższe inwestycja nie będzie oddziaływała na korytarze ekologiczne w 

tym na ich ciągłość i funkcję. 

3.8.6. Bioróżnorodność. 

Zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro 

dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532) różnorodność biologiczna — oznacza 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów 

lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołowa ekologicznych, których 

są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz 

ekosystemami. 

Ocena różnorodności genetycznej wymaga skomplikowanych badań laboratoryjnych 

natomiast ocena różnorodności ekosystemowej w związku z brakiem jednolitej skali typów 

ekosystemów nieostrości granic wielu ekosystemów, a także zróżnicowania ich składu 

gatunkowego w przestrzeni i czasie, jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. W 
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związku z powyższym dla planowanej inwestycji określono jedynie bioróżnorodność 

gatunkową (zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe), która jest podstawową i najczęściej 

stosowaną miarą bioróżnorodności. 

W związku z faktem, że teren planowanej inwestycji nie jest objęty formami ochrony 

przyrody uznaje się go za teren o niskiej lub średniej bioróżnorodności (niskie, średnie 

bogactwo gatunkowe).  

3.8.7. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody. Wokół terenu planowanej 

inwestycji znajdują się tereny objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) które zostały wymienione w tabeli 

poniżej. Podzielono je na grupy uwzględniając formę ochrony przyrody, a także podano ich 

odległości względem terenu inwestycji (w promieniu 10 km). 

Tabela 7. Najbliższe formy ochrony przyrody (źródło: geoserwis.gdos.gov.pl). 

Nazwa [km] 

REZERWATY 

Lubsza 3.8 

Barucice 6.1 

Rogalice 6.5 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Stobrawski Park Krajobrazowy 0.5 

PARKI NARODOWE 

Brak obszarów 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Lasy Stobrawsko - Turawskie 2.2 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Brak obszarów 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Grądy Odrzańskie PLB020002  6.3 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Lasy Barucickie PLH160009  3.1 

Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 5.4 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.83
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1306
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.262
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.21
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.396
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160009.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160012.H


 

 

 
Rysunek 11. Najbliższe formy ochrony przyrody (źródło: geoserwis.gdos.gov.pl). 
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Teren planowanej inwestycji nie leży na żadnym z obszarów chronionych w myśl w/w 

ustawy. 

3.8.8. Krajobraz. 

Realizacja inwestycji będzie miała miejsce na terenie o charakterze rolniczym. Na 

podstawie danych z map satelitarnych, przeprowadzonej wizyty terenowej, a także 

podręcznika pt. „Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – 

metodyka oraz główne założenia” zidentyfikowano typ krajobrazu występujący wokół terenu 

planowanej inwestycji. W w/w podręczniku zaleca się, aby podstawowym materiałem 

kartograficznym, na którym należy przeprowadzić delimitację krajobrazów była cyfrowa 

mapa mikroregionów fizycznogeograficznych, która niestety nie została jeszcze opracowana, 

dlatego na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się mapą satelitarną, a także danymi 

uzyskanymi podczas wizyty terenowej. Dzięki posiadanym danym na terenie sąsiadującym z 

terenem planowanej inwestycji zidentyfikowano: 

 Krajobraz o kodzie „B.6c”, zgodnie z tabelą nr 5 w/w podręcznika jest to krajobraz 

należący do: 

o działu „B” (Krajobrazy ukształtowane w wyniku wspólnego działania 

procesów naturalnych i świadomych modyfikacji pokrycia terenu i 

struktury przestrzennej przez człowieka),  

o typu „6”(Krajobrazy rolnicze),  

o podtypu „6c” (Krajobrazy z przewagą mozaikowo rozmieszczonych 

użytków rolnych, tworzących pola średniej wielkości). 

Zgodnie z podręcznikiem pt. „Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena 

krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” dla krajobrazu o kodzie „B.6c” tłem 

krajobrazu są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) lub czasowo 

zastąpione przez ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej wielkości, ale ilościowo 

dominują działki ułożone mozaikowo ("szachownica pól") o kształcie zbliżonym do 

prostokąta i powierzchni najczęściej powyżej 5 ha i poniżej 30 ha. Udział innych form 

pokrycia terenu (lasów, nieużytków bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych i 

zabudowanych może być bardzo zmienny. 
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Opisu krajobrazu wokół terenu planowanej inwestycji dokonano w oparciu o niektóre 

wskaźniki wymienione podręczniku pt. „Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena 

krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”. Przy opisie krajobrazu niektóre wskaźniki 

wymienione w powyższym podręczniku pominięto m.in. ze względu na koniczność 

przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców. Biorąc pod uwagę niektóre istotne wskaźniki 

krajobrazu takie jak:  

 Trwałość - krajobraz względnie trwały,  

 Tradycja - krajobraz nienoszący śladów obecności tradycji lokalnych, 

regionalnych,  

 Reprezentatywność - krajobraz reprezentatywny – na ponad połowie obszaru 

stwierdza się istnienie cech stanowiących wyróżniki krajobrazu, które opisują i 

charakteryzują obszar, jednocześnie jest to obszar optymalny pod względem 

funkcjonowania krajobrazu, oryginalny pod względem struktury,  

 Unikatowość – krajobraz przeciętny, niecechujący się unikatowością, 

 Funkcje podstawowe krajobrazu: 

- funkcja schronienia (funkcja osadnicza),  

- funkcja materialno-zaopatrzeniowa (funkcja rolnicza – produkcji rolnej, 

funkcja produkcji leśnej), 

- funkcja komunikacyjna,  

można stwierdzić, że krajobraz wokół terenu planowanej inwestycji jest krajobrazem 

względnie trwałym, nienoszącym śladów tradycji, reprezentatywnym, przeciętnym, 

pełniącym głównie funkcje materialno-zaopatrzeniowe oraz funkcje schronienia i funkcje 

komunikacyjną. 
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3.9. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w 

szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 

obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

– w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się ferma trzody chlewnej 

należąca do Inwestora przedmiotowej biogazowi. Ponadto, obecnie toczy się postępowanie w 

sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące rozbudowy w/w 

hodowli świń. Kumulacja oddziaływań dotyczy następujących elementów środowiska: 

 Klimat. Kumulacja oddziaływania będzie miała pozytywny charakter z uwagi na 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z istniejących i planowanych obiektów 

inwentarskich. Z odchodów trzody chlewnej emitowany jest metan, który uważany 

jest za jeden z głównych gazów wywołujących efekt cieplarniany. W sytuacji, gdy 

odchody te nie są przetwarzane i wywożone są bezpośrednio na grunty rolne całość 

metanu emitowana jest do powietrza. W przedmiotowym przypadku odchody 

w procesie fermentacji są przetwarzane w taki sposób, że większość metanu, który 

mógłby zostać uwolniony do atmosfery zostanie odprowadzony do zbiorników na 

biogaz. Biogaz następnie zostanie spalony, dzięki czemu metan w reakcji spalania 

zostanie przekształcony w tlenek i dwutlenek węgla, które mają mniejszy wpływ na 

efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla w dużej części wychwytywany jest przez rośliny 

(m.in. przeznaczone na paszę dla świń oraz słomę do biogazowni). 

 Powietrze atmosferyczne. Kumulacja oddziaływania w przypadku powietrza 

atmosferycznego będzie miała dwojaki charakter. Z jednej strony będzie to charakter 

pozytywny, ponieważ pola dotychczas nawożone gnojowicą będą nawożone masą 

pofermentacyjną, która charakteryzuje nie jest uciążliwa zapachowo. Biorąc pod 

uwagę powyższe nastąpi poprawa stanu zapachowego powietrza w miejscu 

nawożenia. Z drugiej strony inwestycja będzie związana ze spalaniem wytworzonego 

w biogazowni biogazu, co z kolej będzie związane z emisją gazów i pyłów do 

powietrza. Kumulacja oddziaływania w tym zakresie pomimo zwiększonej od 
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dotychczasowej emisji gazów i pyłów nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. 

 Klimat akustyczny. W przypadku klimatu akustycznego kumulacja oddziaływania 

będzie związana ze zwiększeniem ilości emitorów hałasu w zasięgu oddziaływania 

fermy, co z kolej doprowadzi do zwiększenia poziomu hałasu w środowisku. Jak 

wykazały przeprowadzone obliczenia kumulacja oddziaływania w zakresie emisji 

hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

– nie będzie znacząca.   

 Wody powierzchniowe. Kumulacja oddziaływania na wody powierzchniowe będzie 

miała pozytywny charakter polegający na zastąpieniu nawożenia gnojowicą 

nawożeniem masą pofermentacyjną. Stan skupienia i konsystencja masy 

pofermentacyjnej zapewnią lepsze utrzymywanie się jej w glebie niż w przypadku 

gnojowicy. Masa pofermentacyjna wykazuje mniejsze tendencje do spływu 

powierzchniowego, a tym samym emisji do wód powierzchniowych. Ponadto masa 

pofermentacyjna nie zawiera w sobie patogenów w przeciwieństwie do gnojowicy, 

stąd zostanie obniżona możliwość skażenia wód powierzchniowych.  

 Gleby. W przypadku oddziaływania skumulowanego na gleby, będzie miało ono 

charakter neutralny. Powierzchnia przeznaczona do nawożenia nie ulegnie istotnym 

zmianom. Masa pofermentacyjna podobnie jak gnojowica charakteryzuje się 

odpowiednimi właściwościami nawozowymi. 

 Wody podziemne. W przypadków wód podziemnych kumulacja oddziaływania będzie 

miała charakter pozytywny. Oddziaływanie to będzie polegało na zastąpieniu 

nawożenia gnojowicą nawożeniem masą pofermentacyjną. Ponieważ masa 

pofermentacyjna pozbawiona jest patogenów, ryzyko skażenia wód podziemnych 

drobnoustrojami chorobotwórczymi zostanie wyeliminowane.   

 Gospodarka odpadami. W zakresie gospodarki odpadami dojdzie do kumulacji 

oddziaływania o pozytywnym charakterze. W wyniku użytkowania biogazowni 

gnojowica zostanie przekształcona w biogaz i masę pofermentacyjną. Rozwiązanie to 

pozwoli na bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odchodów zwierzęcych. 

 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa kumulacja 

będzie miała zarówno negatywny jaki i pozytywny charakter. Do negatywnej 

kumulacji oddziaływania dojdzie w wyniku emisji hałasu. Inwestycja spowoduje 

wzrost poziomu hałasu w środowisku, przy czym nie zostaną przekroczone 
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dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (kumulacja nie będzie uciążliwa). 

Pozytywny charakter kumulacji oddziaływań będzie polegał na obniżeniu uciążliwości 

zapachowej fermy poprzez przekształcenia gnojowicy w biogaz i masę 

pofermentacyjną, a następnie nawożeniu pól tą masą. W miejscu nawożenia polepszy 

się zapachowy stan powietrza atmosferycznego, co z kolej pozytywnie wpłynie na 

jakość życia ludzi i ich zdrowie.  

 Krajobraz. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce na terenie o charakterze 

rolniczym. Zgodnie z podręcznikiem pt. „Przygotowanie opracowania pt. 

Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” krajobraz 

występujący wokół planowanej inwestycji można zaliczyć do krajobrazu „B.6c” 

(zgodnie z tabelą nr 5 w/w podręcznika). Krajobraz „B.6c” należy do: działu „B” 

(Krajobrazy ukształtowane w wyniku wspólnego działania procesów naturalnych i 

świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez człowieka), 

typu „6”(Krajobrazy rolnicze), podtypu „6c” (Krajobraz z przewagą mozaikowo 

rozmieszczonych użytków rolnych, tworzących pola średniej wielkości). Zgodnie z 

w/w podręcznikiem, tłem krajobrazowym dla krajobrazu „B.6c” są grunty 

wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) lub czasowo zastąpione przez 

ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej wielkości, ale ilościowo dominują 

działki ułożone mozaikowo ("szachownica pól") o kształcie zbliżonym do prostokąta i 

powierzchni najczęściej powyżej 5 ha i poniżej 30 ha. Udział innych form pokrycia 

terenu (lasów, nieużytków bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych i 

zabudowanych może być bardzo zmienny. Kumulacja oddziaływania z istniejącą i 

planowaną chlewnią będzie miała zarówno negatywny jak i pozytywny charakter. Do 

negatywnej kumulacji dojdzie w wyniku realizacji inwestycji, co przyczyni się do 

udziału powierzchni zabudowanej - powstaną nowe obiekty. Przy czym inwestycja nie 

wpłynie na zmianę typu krajobrazu występującego wokół planowanej inwestycji – 

wpłynie jedynie na zwiększenie powierzchni zabudowanej Pozytywny charakter 

kumulacji oddziaływań będzie natomiast polegał na uprzątnięciu terenu inwestycji (na 

którym obecnie znajdują się nieużytkowane i zaniedbane obiekty rolnicze sprzed 40 

lat) oraz powstaniu nowych obiektów o nierażących, neutralnych kolorach. Inwestor 

planuje również zachowanie istniejącej zieleni izolacyjnej wokół zakładu, co 

dodatkowo zminimalizuje oddziaływanie na krajobraz. 
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W ramach opracowania oddziaływania na powietrze i przeprowadzonego w związku z 

tym modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, uwzględniono aktualne tło (stan 

zanieczyszczeń atmosfery), które daje informacje o obecnym stanie jakości powietrza dla 

substancji tj. pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen i ołów. Dla pozostałych 

substancji tło zanieczyszczeń określono na poziomie 10% wartości stężeń zanieczyszczeń, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) i  

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).Wykorzystanie danych odnośnie 

obecnej sytuacji stanu jakości powietrza oraz przyjmowanie wartości 10 % stężeń 

dopuszczalnych jest formą uwzględnienia kumulacji oddziaływań z innymi 

przedsięwzięciami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu inwestycji. W wyniku 

wprowadzenia do programu obliczeniowego emitorów pracujących w okolicy analizowanego 

terenu otrzymano by podwojone/ znacząco zawyżone wyniki stężeń substancji w powietrzu. 

Instalacja hodowli trzody chlewnej (instalacja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 

30/27 położonej w Nowym Świecie, gm. Lubsza) została natomiast uwzględniono w 

przeprowadzonej prognozie hałasu. W przeprowadzonej prognozie hałasu uwzględniono 

również planowaną rozbudowę instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 

30/10, 30/11, 30/12, 30/17).  

3.10. Dotychczasowe użytkowanie terenu. 

 Obecnie teren inwestycji, na którym planuje się umiejscowić biogazownię, jest nie 

użytkowany.  Na terenie tym znajduje się budynek oraz roślinność niezorganizowana.  Teren 

inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XIX/133/2008 z dnia 24.04.2008 roku ze 

zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 

2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w uchwały działa inwestycyjna oznaczona została 

symbolem PU, który sygnalizuje przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno – 

usługową, w tym obiekty do produkcji biogazu i mocy elektrowni nie większą niż 2 MW. 

3.11. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia. 

 Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrociepłowni na biogaz 

o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej do około 1MW i mocy cieplnej do 
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około 1,2 MW zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 30/24 w miejscowości Nowy 

Świat. Przedsięwzięcie będzie wiązało się z produkcją biogazu w wyniku beztlenowej mokrej 

fermentacji metanowej surowców rolniczych, odpadów biodegradowalnych oraz produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego (odchodów). W procesie produkcyjnym będą 

wykorzystywane substraty pozwalające na klasyfikację wytworzonego biogazu jako biogaz 

rolniczy w rozumieniu definicji określonej art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148), m.in.: surowce rolnicze, odpady 

biodegradowalne oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Wytworzony biogaz 

zostanie wykorzystany jako paliwo napędowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w skojarzeniu. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wprowadzona do krajowej 

sieci elektroenergetycznej SN 15 kV należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. 

Energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby własne (około 30% - na potrzeby 

wytwórcze biogazu i obiektu elektrociepłowni), zaś reszta (około 50-70%) będzie 

wykorzystywana do procesów suszenia lub celów grzewczych na potrzeby własne 

niezwiązane bezpośrednio z procesem produkcji biogazu bądź będzie przekazywana 

(sprzedawana) dla odbiorców zewnętrznych.). W ramach przedsięwzięcia będzie powstawała 

masa pofermentacyjna w formie płynnej, która zostanie wykorzystana, po wcześniejszym 

badaniu laboratoryjnym, do nawożenia pól uprawnych lub wprowadzona na rynek jako 

biomasa energetyczna. 

3.12. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia. 

 Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w myśl obowiązujących przepisów 

Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty budowlane będą 

wykonywane przez firmę zewnętrzną posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 

wybudowania elektrociepłowni na biogaz. Na terenie budowy zostaną wyznaczone obszary 

magazynowania materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz drogi wewnętrzne. Prace 

budowlane rozpoczną się od usunięcia z terenu inwestycji roślinności, następnie zostanie 

zdjęta wierzchnia warstwa podłoża (gleby) i zmagazynowana na terenie inwestycji, następnie 

zostaną wykonane pozostałe prace ziemne i ogólnobudowlane. Dokładna lokalizacja 

poszczególnych obiektów oraz sposób odwodnienia zostaną ustalone na podstawie badań 

geotechnicznych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykopy zostaną ogrodzone 

w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt w tym płazów, gadów i małych 

ssaków. Zebrana podczas budowy gleba zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji do 

wyrównania ewentualnych nierówności terenu, ewentualna pozostała część usuniętego gruntu 
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zostanie przekazana wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiednie zezwolenia, do 

dalszego zagospodarowania. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac budowlanych 

będą przechowywane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego, a po zakończeniu etapu realizacji zostaną 

przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do dalszego 

zagospodarowania. Na etapie budowy zostanie wykonane przyłącze do sieci wodociągowej 

oraz szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe. W trakcie prac 

budowlanych zostanie również wykonana napowietrzna lub kablowa linia 

elektroenergetyczna średniego napięcia łącząca przedmiotową inwestycję z krajową siecią 

elektroenergetyczną (linią średniego napięcia). W trakcie prowadzonej budowy będzie 

wykorzystywany tzw. sprzęt ciężki, tj.: koparki, betoniarki, dźwig, samochody ciężarowe.  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do 

powietrza atmosferycznego ze środków transportu (będzie to emisja o charakterze 

chwilowym). 

 Przed pierwszym rozruchem instalacji wszystkie zbiorniki będą poddane próbie 

szczelności poprzez napełnienie ich wodą. Woda z przeprowadzonej próby szczelności 

zostanie następnie wykorzystana w procesie fermentacji do rozcieńczenia masy 

fermentacyjnej (substratów).  

 Po zakończeniu prac budowlanych planuje się nasadzenie zieleni, w celu 

zminimalizowania oddziaływania na klimat akustyczny oraz za względu na walory 

zapachowe powietrza atmosferycznego. Teren inwestycji zostanie ogrodzony.  

3.13. Warunki użytkowania terenu w fazie użytkowania przedsięwzięcia. 

 Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej w wyniku spalania biogazu wytwarzanego na terenie elektrociepłowni na drodze 

mokrej fermentacji metanowej odpadów, surowców rolniczych, ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego. W procesie produkcyjnym będą wykorzystywane substraty 

pozwalające na klasyfikację wytworzonego biogazu jako biogaz rolniczy w rozumieniu 

definicji określonej art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1269 ze zm.). Na terenie elektrociepłowni  w sposób 

regularny będzie prowadzone zwalczanie szkodników w oparciu o program zwalczania 

szkodników poparty odpowiednią dokumentacją zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) 

Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i 

przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnej na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. 

U. UE z 2011 r. I.54/1 z późn. zm.). Ponieważ w/w działania będą prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia biologicznego. Proces 

produkcji biogazu oraz magazynowania substratów i odpadów będzie prowadzony w 

szczelnych zbiornikach oraz na szczelnej i utwardzonej nawierzchni. Drogi wewnętrzne oraz 

parkingi zostaną utwardzone. Zagospodarowanie wód opadowych będzie zgodne z przepisami 

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. z 2014 r. poz. 1800) i nie wpłynie 

negatywnie na JCWP i JCWPd. System kanalizacji technologicznej będzie tak 

poprowadzony, aby uniemożliwić wprowadzenie odcieków z magazynowanych substratów 

(soków kiszonkowych) do ziemi. Transformator mający za zadanie podniesienie napięcia 

energii i wprowadzenie wytworzonej energii do krajowej sieci elektroenergetycznej zostanie 

posadowiony na szczelnym, utwardzonym podłożu. Silniki modułu kogeneracyjnego zostanie 

zamontowany wewnątrz specjalnego kontenera. Na terenie inwestycji zostanie wykonane 

przyłącze do wodociągu oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno-bytowe. Teren 

inwestycji, na którym nie powstaną budynki, budowle, drogi i parkingi, zostanie pokryty 

roślinnością – będzie terenem biologicznie czynnym. 

3.14. Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji 

przedsięwzięcia. 

Ewentualny etap likwidacji przedsięwzięcia będzie polegał na usunięciu (rozbiórce) 

istniejących obiektów elektrociepłowni. Przed przystąpieniem do rozbiórki wszystkie 

niewykorzystane substraty, masa fermentacyjna oraz masa pofermentacyjna zostaną 

wykorzystane w celach nawozowych lub usunięte z terenu inwestycji i przekazane jako 

ewentualne odpady wyspecjalizowanym firmom, posiadającym niezbędne zezwolenia, do 

dalszego zagospodarowania. Pozostający w zbiornikach biogaz zostanie spalony w pochodni 

awaryjnej oraz module kogeneracyjnym. Powstałe w związku z rozbiórką obiektów odpady 

zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom, 

posiadającym niezbędne zezwolenia. Teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 
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3.15. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcji. 

3.15.1. Skala przedsięwzięcia. 

Planuje się aby instalacja elektrociepłowni na biogaz składała się z następujących 

głównych elementów, budynków/budowli oraz urządzeń: 
 

 Dwa zbiorniki fermentacyjne, żelbetowe, przykryte membranową podwójną warstwą 

gazoszczelną stanowiącą magazyn biogazu, 

 Trzy zbiorniki magazynowe, żelbetowe, przykryte gazoszczelnymi kopułami. 

 Silos na kiszonki/plac składowy (pojemność netto silosu wyniesie do ok. 20 000 m3), 

 Podziemny zbiornik na gnojowicę (1 szt.), 

 Trzy budynki techniczne, 

 Stacja transformatorowa, 

 Pochodnia awaryjna (alternatywnie piec gazowy do spalania nadwyżek gazu), 

 Punkt odbioru masy pofermentacyjnej, 

 Stacja uzdatniania biogazu z modułem kogeneracyjnym, 

 Istniejąca hala, 

 Budynek socjalny, 

 Zasobnik z podajnikiem substratów sypkich, 

 Rurociąg tłoczny gnojowicy, 

 Sieci między obiektowe i przyłącza, 

 Głębokość fundamentów planowanych obiektów nie przekroczy ok. 1,5-2 m (poniżej 

poziomu terenu). Wszystkie zbiorniki zostaną wykonane w technologii zapewniającej ich 

nieprzeciekanie, chroniącej środowisko wodno-gruntowe. 

 W załączniku nr 1 przedstawiono planowane zagospodarowanie terenu biogazowni. 

 W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje zainstalować jeden układ 

kogeneracyjny o mocy elektrycznej do około 1,0 MW i termicznej mocy użytkowej do około 

1,2 MW. Energia elektryczna wytwarzana planowana jest do wprowadzenia do krajowego 

systemu elektroenergetycznego, po sprzęgnięciu jednostki wytwórczej z siecią 

elektroenergetyczną za pośrednictwem stacji transformatorowej (podnoszącej napięcie 

wytwarzanej energii z 0,4 kV do średniego napięcia SN-15 kV) i przyłącza. Energia zostanie 

sprzedana do spółki obrotu w reżimach systemów wsparcia przewidzianego ustawą o 
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odnawialnych źródłach energii. Przyłącze, o którym mowa będzie tzw. przyłączem 

dwukierunkowym, dzięki czemu energia na własne potrzeby technologiczne biogazowni 

pozyskana zostanie od sprzedawcy z sieci.  Ciepło wytwarzane w biogazowni będzie 

wykorzystane na potrzeby technologiczne utrzymania stałej temperatury procesu fermentacji 

(ok. 30% średniorocznej produkcji ciepła), a pozostała część może zostać wykorzystana 

lokalnie przez zainteresowane podmioty po przyłączeniu do źródła ciepła. Nie jest 

wykluczone aby nadmiar ciepła wykorzystać do procesów suszenia zboża lub produkcji 

granulowanych nawozów organicznych z masy pofermentacyjnej. 

Produkcja biogazu ma charakter ciągły. Szacuje się, że roczna produkcja biogazu 

wyniesie około 4 380 000 m3. Oprócz biogazu, w biogazowni będzie powstawała masa 

pofermentacyjna w ilości około 60 500 Mg rocznie w formie płynnej.  

Do przeprowadzenia procesu fermentacji pozwalającego wyprodukować w/w ilość 

biogazu niezbędne będzie dostarczenie substratu pochodzenia rolniczego, UPPZ i odpadów w 

ilości do około 65 000 Mg/rok (ilość poszczególnych surowców będzie różna uzależniona od  

dostępności i ceny).  

Powstające ścieki socjalno-bytowe w ilości około 270 m3/rok będą odprowadzane do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego.  

3.15.2. Opis zastosowanych technologii. 

 Technologia produkcji biogazu oparta będzie na procesie beztlenowej fermentacji 

mokrej surowców pochodzenia rolniczego. Temperatura procesu wynosić będzie w granicach 

37-42 °C (fermentacja mezofilna) lub w granicach 50-55 °C (fermentacja termofilowa) – 

proces może być prowadzony zamienne między mezofilową a termofilową. Podstawową 

zaletą tej technologii jest efektywne wykorzystanie biomasy na cele energetyczne 

(zgazowanie). W procesie beztlenowego rozkładu masy organicznej zawartej w biomasie 

wytwarza się biogaz – odnawialne źródło energii oraz płynna masa pofermentacyjna, która 

posiada właściwości nawozowe charakteryzując się podwyższoną koncentracją składników 

mineralnych w porównaniu do surowców przed fermentacją i która znajduje zastosowanie do 

nawożenia pól uprawnych. Proces fermentacji odbywa się w dwóch hermetycznych 

zbiornikach – fermentacja dwu stopniowa (do pierwszego zbiornika wprowadzana jest świeża 

biomasa, która po zdefiniowanym okresie przetrzymania przepływowo przetransportowana 

jest do drugiego zbiornika fermentacji tzw. wtórnej fermentacji).  
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Fermentacja jest procesem mikrobiologicznym, przebiegającym w warunkach 

beztlenowych, w którym substancje organiczne przekształcane są w metan (CH4), ditlenek 

węgla (CO2), amoniak (NH3) i siarkowodór (H2S). W zależności od rodzaju substratu, skład 

oraz ilość powstającego podczas fermentacji biogazu może być różny, np.: z kilograma suchej 

masy organicznej kiszonki kukurydzy może powstać od 0,45 m3 do 0,70 m3 biogazu o 

zawartości metanu 50-55%, a z kilograma suchej masy organicznej słomy powstanie już tylko 

od 0,15 m3 do 0,35 m3 biogazu, ale o zawartości metanu rzędu 78%. 

 Fermentacja metanowa przebiega w czterech etapach przy udziale odpowiednich grup 

mikroorganizmów, z których każda wymaga odpowiednich dla siebie, specyficznych 

warunków środowiskowych. Pierwszym etapem fermentacji jest hydroliza. Proces ten polega 

na przetwarzaniu w większości nierozpuszczalnych węglowodanów, białek i tłuszczy w 

mniejsze rozpuszczalne związki, takie jak: monocukry, aminokwasy i kwasy tłuszczowe. Etap 

ten jest możliwy dzięki enzymom wytwarzanym przez odpowiednie szczepy bakterii 

hydrolizujących. Drugim etapem fermentacji jest acydogeneza (faza zakwaszania), polegająca 

na przetwarzaniu rozpuszczonych w wodzie substancji (w tym produktów hydrolizy) do 

krótkołańcuchowych kwasów organicznych (mrówkowego, octowego, propionowego, 

masłowego, walerianowego, heksanowego), alkoholi (metanolu i etanolu), aldehydów, 

ditlenku węgla i wodoru. Proces ten prowadzony jest przez bakterie acydogenne. Trzecim 

etapem fermentacji jest octanogeneza. W tej fazie wyższe kwasy organiczne przetwarzane są 

do kwasu octowego, ditlenku węgla i wodoru. Etap octanogenezy decyduje o wydajności 

produkcji biogazu, ponieważ przemiana wyższych kwasów organicznych jest źródłem około 

25% ilości octanów i 11% wodoru, wytwarzanych w procesie fermentacji. Wytwarzany w 

procesie wodór jest czynnikiem limitującym (spowalniającym wytwarzanie kwasu octowego) 

i musi być usuwany z układu. Za usuwanie wodoru odpowiedzialne są metanogeny, 

prowadzące czwarty etap fermentacji – metanogenezę. Octanogeneza może przebiegać tylko i 

wyłącznie w przypadku syntrofii octanogenów z metanogenami. Metanogeneza polega na 

wytworzeniu metanu przy udziale bakterii metanogennych (metanogenów) na trzech 

możliwych drogach z wykorzystaniem różnych substratów: 

 Kwasu octowego. 

CH3COO- + H2O → CH4 + HCO3
- 

 Wodoru, ditlenku węgla oraz mrówczanu. 

4HCOO- + H++H2O → CH4+3HCO3
- 

HCO3
- + 4H2 + H+ → CH4 + 3H2O 
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 Metanolu, metyloaminy lub siarczanu dimetylowego. 

4CH3OH → 3CH4 + CO2+2H2O 

4CH3NH2 + 4H+ + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 4NH4
+ 

2(CH3)2NH + 2H+ + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 2NH4
+ 

2(CH3)2S + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 2H2S 

 Emitowany w procesie rozkładu biomasy, biogaz, jest zbierany w szczelnym zbiorniku 

(zintegrowanym ze zbiornikami fermentacji) i transportowany rurociągiem do silnika 

przetwarzającego go na energię elektryczną i ciepło (w jednym procesie technologicznym). 

Masa pofermentacyjna jest transportowana rurociągami do szczelnych zbiorników 

magazynowych (3 szt.), skąd w okresach nawożenia przetransportowywana będzie 

beczkowozami na pola uprawne. Proces technologiczny jest zaprojektowany w taki sposób, 

aby obieg masy był zamknięty i nie powodował emisji substancji do atmosfery. 

Tryb pracy:  

- w zakresie dowozu surowców na teren biogazowni  

o ciągły dla gnojowicy z ferm sąsiadujących 

o sezonowy dla roślin energetycznych (kukurydza m-ce IX-X i trawa m-ce V, 

VII, X)   

o sezonowy dla wysłodków/korzonków buraczanych (m-ce IX-I) 

o sezonowy dla słomy 

- w zakresie „karmienia” biogazowni  

o quasi ciągły, 

- w zakresie produkcji energii: ciągły. 

 

Szczegółowy opis technologii oraz zachodzących procesów i elementów składowych 

biogazowni przedstawiono poniżej.  

 

Składowanie i magazynowanie substratów przed procesem fermentacji 

Zielonka roślin  

Do składowania zielonek roślin (rozdrobnionych) na terenie biogazowni zostaną 

wybudowane silosy gdzie wytwarzana będzie kiszonka. Ułożony surowiec przykryty 

zostanie folią do czasu skonsumowania przez biogazownię. Zamiennie warstwę 

przykrywającą można będzie utworzyć poprzez obsianie pryzmy trawą lub zbożem nie 

spełniającym kryteriów jakościowych (ale spełniającym definicję biogazu rolniczego 
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w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii). Soki kiszonkowe 

odprowadzane będą do zbiornika podziemnego szczelnego żelbetowego. Odcieki 

wykorzystane zostaną do rozcieńczania surowców przed jego wsadem do komory 

fermentacyjnej. Kiszonka systematycznie będzie wprowadzana za pomocą ładowacza 

do zbiornika magazynowego wyposażonego w dozownik substratów stałych typu 

przenośnik ślimakowy i dalej do komory fermentacyjnej. Załadunek zbiornika 

magazynowego będzie mieć miejsce kilka razy dziennie.  

 

Gnojowica świńska 

Ciekły substrat magazynowany będzie we wstępnym ziemnym zbiorniku 

cylindrycznym żelbetowym zamkniętym stropem żelbetowym. Przewiduje się 

zamontowanie jednego pionowo usytuowanego mieszadła zapewniającego 

ujednolicenie surowca i zapobieganie sedymentacji. 

 

Wysłodki/korzonki warzyw-buraków cukrowych 

Pozostałości przemysłu rolno-spożywczego będę cyklicznie w sezonie dostarczane na 

teren biogazowni i wyładowywane do silosów do zakiszenia (część) do konsumpcji 

późniejszej w procesie lub wyładowane na płycie silosu do bezpośredniego 

skonsumowania w procesie (do zbiorników fermentacyjnych za pomocą zasobnika a 

bezpośrednio za pomocą ładowarki czołowej). 

 

Słoma  

Słoma będzie cyklicznie dostarczana na teren biogazowni i wyładowywana do silosów 

i kierowane do zbiorników fermentacyjnych jak kiszonki roślin pośrednio za pomocą 

zasobnika a bezpośrednio za pomocą ładowarki czołowej.  

 

Dozowanie substratów do komory fermentacyjnej 

Gnojowica będzie przepompowana do zbiorników fermentacji za pomocą stacji pomp. 

System technologiczny będzie siecią technologiczną zintegrowany ze zbiornikami fermentacji 

umożliwiając odrębne przepompowanie gnojowicy do zbiorników fermentacji. Substraty stałe 

będą załadowane do zasobników zintegrowanych ze zbiornikami za pomocą ładowarki 

czołowej i z wykorzystaniem pracy operatora biogazowni. Z zasobnika dozowanie sypkich 

substratów będzie mieć miejsce za pomocą podajnika typu ślimakowego. Do zbiorników 

fermentacyjnych dostarczone będą odcieki z silosów (składowania sypkich substratów). 



70 

 

Mieszanina masy w zbiornikach fermentacji jest ogrzewana i mieszana (zbiorniki 

wyposażone są w mieszadła i system rurociągów przy ścianie zbiornika do ogrzewania). 

Proces dozowania odbywa się automatycznie lub ręcznie na żądanie operatora.  

Pompy będą zamontowane w budynku kontenerowym ze szczelną podłogą. Planuje się 

umiejscowić misę sztywną PCV jako podstawkę pod układy smarujące na wypadek 

ewentualnych wycieków. 

 

Komora fermentacyjna – przebieg procesu fermentacji 

Zasadniczym elementem komór fermentacyjnych są zbiorniki fermentacyjne wykonane w 

technologii żelbetowej (alternatywnie ściany zbiornika ze stali) w kształcie otwartego 

cylindra. Przykrycie zbiornika stanowi gazowo szczelna kopuła, pod którą zbierany jest 

biogaz. Zbiorniki będą izolowane i chronione przed warunkami atmosferycznymi blachą. 

Wyposażone są w mieszadła dla ujednolicenia substratów przyspieszając proces biodegradacji 

oraz w system ogrzewania. Biomasa po przefermentowaniu przetłaczana jest do zbiornika 

magazynowego. 

 

Zbiornik magazynowy na masę pofermentacyjną  

Pozostała masa pofermentacyjna, która może zostać wykorzystana jako nawóz organiczny do 

nawożenia pól uprawnych przechowywana będzie w zbiorniku magazynowym przez okres 

nienawożenia. Zbiornik będzie stanowił cylinder żelbetowy pokryty warstwą ochronną 

materiałową gazoszczelną. Dopuszcza się by część masy pofermentacyjnej (tzw. ciecz 

recyrkulacyjna) została w obiegu procesu fermentacji celem zapewnienia lepszych 

parametrów zbiogazowania (rozwodnienia). 

 

Zbiornik biogazu 

Zbiornik biogazu stanowi dwuwarstwowa elastyczna gazoszczelna kopuła (umiejscowiona 

nad zbiornikami fermentacji). Składa się ona z membranowego zbiornika montowanego w 

obudowie ochronnej. Membrana wykonana jest ze specjalnej poliestrowej folii PVC. 

Obudowa służy do podwieszenia i ochrony zbiornika przed niekorzystnym wpływem 

czynników atmosferycznych. Obudowa wykonana jest z folii PVC odpornej na 

promieniowanie UV, wzmocniona dodatkowo tkaniną. Zbiorniki wyposażone będą we 

wskaźniki jego napełnienia i potrójny system zabezpieczeń (mechaniczne, hydrauliczne i 

elektryczne) gwarantujących najwyższy stopień bezpieczeństwa eksploatacyjnego. 

 



71 

 

Każdy ze zbiorników będzie połączony ze sobą technologicznie (dotyczy zbiornika 

wstępnego gnojowicy, zbiorników fermentacyjnych oraz zbiorników magazynowych) i stacją 

pomp centralną. W efekcie możliwe będzie sterowaniem systemem zasuw i połączeniem 

przekierować ciecze z każdego zdefiniowanego zbiornika do drugiego. Niezależnie każdy z 

tych zbiorników naziemnych wyposażony będzie w króćce stanowiące ujęcie rury zanurzonej 

do dna każdego ze zbiorników umożliwiając wyprowadzenie (grawitacyjnie i/lub 

zewnętrznym systemem pompowym) do innego zbiornika lub do cystern transportujących. 

Zaznaczyć należy, że konstrukcja zbiorników będzie projektowana przez wyspecjalizowaną 

firmę, a przed oddaniem do użytkowania każdy ze zbiorników będzie badany pod względem 

nieszczelności. 

Każdy ze zbiorników będzie wyposażony w czujniki poziomów. Ubytek masy (obniżenie 

poziomu cieczy) wywołany nie planowym wyprowadzeniem masy do innego zbiornika lub na 

zewnątrz do cystern transportujących będzie równoważny wyciekowi a taki przypadek będzie 

zaprezentowany odpowiednim komunikatem do służb operatorskich i nadzorczych. W takim 

przypadku w pierwszej kolejności zostanie przekierowanie masy do innego zbiornika/ów z 

wolną kubaturą, a w dalszej kolejności do cystern transportujących. Niezależnie od 

monitoringu automatycznego, operatorzy codziennie będą monitorować poziom zbiorników 

wizualnie. Ewentualne zanieczyszczony grunt cieczą fermentacyjną wywołany 

nieszczelnością zbiorników zostanie wymieniony (zanieczyszczony zostanie zutylizowany). 

 

Bilans masy 

Ilość wprowadzanych substratów łącznie w skali roku (z pełnym obciążeniem instalacji – 

praca nominalna) wynosi 65.000 ton, w tym: 

 Gnojowica 45 000 ton/rok, 

 Słoma 2 000 ton/rok, 

 Kiszonka kukurydzy 8 000 ton/rok, 

 Wysłodki/korzonki z buraka cukrowego 8 000 ton/rok, 

 Trawy 2 000 ton/rok. 

W/w ilości oszacowano na potrzeby ciągłej pracy jednostki wytwórczej o mocy 

zainstalowanej elektrycznej 1 MW. Dopuszcza się zmianę w/w ilości przy zachowaniu 

poziomu energii pierwotnej odpowiadającej pracy ciągłej jednostki wytwórczej o mocy 

elektrycznej zainstalowanej wynoszącej 1 MW. 
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Ubytek masy w postaci wytwarzanego biogazu w skali roku: 

 Biogaz: ok. 4 500 ton (nominalnie), nie więcej niż ok. 5.000 ton w skali roku 

 

Masa pofermentacyjna generowana w skali roku: 

 60 500 ton. 

 

Bilans produktów: 

 Półprodukt w postaci biogazu w skali roku ok. 4500 ton (ubytek masy organicznej w 

procesie fermentacji), z czego wytworzone zostanie ok. 8200 MWh (ok. 8200 godzin 

średniorocznie mocą elektryczną 1 MW) energii elektrycznej oraz ok. 31000 GJ ciepła 

(ok. 8200 godzin średniorocznie mocą cieplną ok. 1,05 MW) 

 Masa pofermentacyjna w skali roku: ok. 60500 ton 

 

  

Plan zagospodarowania terenu biogazowni przedstawiono w załączniku nr 1.  

 

 

Schemat graficzny procesu technologicznego produkcji biogazu – obieg biomasy: 
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Rysunek 12. „Schemat technologiczny obiegu masy w biogazowni”. 

Biomasa sypka z silosów wprowadzana jest do zasobnika nr Y, skąd automatycznie dozowana 

jest do komory fermentacyjnej nr 7a (zasobnik zintegrowany będzie również z komory nr 7b 

tak, by w przypadku serwisów czasookresowych komory nr 7a możliwe było zachowanie 

ciągłej pracy biogazowni). Do komory nr 7a wprowadzana będzie gnojowica ze zbiornika 

wstępnego nr 8 oraz ze zbiornika na odcieki z kiszenia nr X. Po procesie fermentacji, masa 

będzie przetłoczona do zbiorników magazynowych 6a, 6b, 6c. Gnojowica będzie 

transportowana rurociągiem do zbiornika 8 rurociągiem z fermy. Sypka masa przed 

wprowadzeniem do zasobnika za pomocą ładowarki czołowej będzie składowana w silosie.  

 

Schemat graficzny procesu technologicznego produkcji biogazu – obieg biogazu: 
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Rysunek 13. „Schemat technologiczny obiegu biogazu”. 

Wszystkie zbiorniki fermentacyjne i magazynowe połączone są w przestrzeni gazowej 

(wspólna przestrzeń gazowa), przy czym zbiorniki 7a i 7b (fermentacyjne) wyposażone będą 

w zbiornik biogazu membranowy, zaś zbiorniki 6a, 6b, 6c (magazynujące masę 

pofermentacyjną) w gazoszczelne pokrycia (tu rolę magazynu biogazu stanowi przestrzeń nad 

cieczą w przestrzeni uformowanej przez pokrycie. Odbiór biogazu możliwy będzie z każdego 

zbiornika odrębnie tak by sieci odbioru biogazu łączyły się w jeden zbiorczy kolektor (główną 

„magistralę” do transportu biogazu przeznaczonego do konsumpcji przez jednostkę 

kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ozn. CHP, ale wcześniej będzie 

poddany procesowy kondycjonowania, czyli zredukowania H2S i wilgotności). Zbiorczy 

kolektor połączony będzie z awaryjną pochodnią biogazu (ozn. PA).  

Usuwanie siarki z biogazu. 
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Siarka zawarta w biomasie (zarówno w gnojowicy jak i w substratach pochodzenia 

roślinnego) może w procesie fermentacji formować się do siarkowodoru H2S (biogaz zawiera 

śladowe ilości tego składnika). Ale z uwagi na korozyjność tego składnika na elementy 

instalacji, zasadne jest jego zredukowanie przed procesem spalania w jednostce kogeneracji. 

Surowy biogaz może zawierać (przy wyżej określonej mieszance substratów) ok. 1000 ppm 

siarkowodoru w surowym biogazu. Redukcja winna mieć miejsce do poziomu poniżej ok. 100 

ppm (wymagania producentów silników gazowych). W przedmiotowej biogazowni redukcja 

siarkowodoru będzie mieć miejsce w oparciu o dwa etapy: pierwszy mikrobiologiczne 

polegające na uwalnianiu siarki z przestrzeni gazowej (z biogazu) do masy pofermentacyjnej 

(składnik mineralny). Wykonywane jest to przez wtłaczanie w kontrolowanych ilościach 

powietrza do przestrzeni gazowej. Tlen zawarty w powietrzu wchodzi w reakcję z siarką 

uwalniając ją do cieczy. W drugiej fazie (dalsza redukcja zawartości H2S w biogazie 

następuje w wyniku zatrzymania tego składnika w węglu aktywnym stosując filtr na ścieżce 

transportu biogazu do jednostki kogeneracji. System oczyszczania biogazu (filtr węglowy) 

będzie znajdował się na płycie fundamentowej bezpośrednio przy jednostce kogeneracji. 

Oprócz odsiarczania (redukcji zawartości H2S w biogazie, będzie również stosowane 

schładzanie biogazu przez urządzenie zewnętrzne sąsiadujące z filtrem węglowym na płycie 

fundamentowej przy jednostce kogeneracji. 

Awaryjne spalanie biogazu. 

Układ kogeneracyjny będzie współpracował z pochodnią biogazu, która zostanie 

wykorzystana dla spalania nadwyżek biogazu oraz w przypadku awarii silnika 

kogeneracyjnego, celem uniknięcia emisji biogazu do atmosfery. Przewiduje się zastosowanie 

tylko pochodni awaryjnej (alternatywnie piec grzewczy do spalania biogazu) – zamiennie. 

Nie jest planowane zastosowanie zarówno pochodni jak i pieca.  

 

Odbiór masy pofermentacyjnej z terenu przedsięwzięcia. 

Należy na tym etapie wskazać, że do czasu uzyskania statusu nawozu (pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu masy pofermentacyjnej jako nawozu organicznego), dystrybucja 

masy pofermentacyjnej w celach nawozowych będzie mieć miejsce z wykorzystaniem 

metody odzysku R10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska o tej samej nazwie. 

Nie jest wykluczone stosowanie masy pofermentacyjnej  w odrębny sposób jaki wdrożony 

zostanie w ustawie o nawozach i nawożeniu (procedowana jest nowelizacja ustawy w 

kontekście dedykowanych rozwiązań formalnych produktów pofermentacyjnych w celach 
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nawozowych). Niezależnie od stosowanej metody będzie sporządzona instrukcja dystrybucji 

masy pofermentacyjnej w celach nawozowych, szczególnie w zakresie przechowywania, 

konfekcjonowania, przekazywania, transportowania i stosowania nawozów w na gruntach 

rolnych. Niżej przestawiamy opis sposobu odbioru i transportu. 

 

 Przed rozpoczęciem procesu wyprowadzania masy nawozowej będą pobrane próbki za 

pomocą specjalnych zaworów (z wyprzedzeniem ok. 2 tygodni od kampanii 

wyprowadzenia masy) w celu skierowania próbek do badań chemicznych przez np. 

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, które obejmują gęstość (zwykle wychodzi na 

poziomie 1,1 g/cm3 bazując na doświadczeniach z wyników badań na biogazowni 

zarządzanej przez spółkę zależną lub danych literaturowych), udział suchej masy, 

względnie suchej masy organicznej, zawartość, N całk., P2O5, K2O oraz Mg i S, co 

pozwala nie tylko na wycenę wartości nawozowej, ale przede wszystkim opracowanie 

dawki nawozowej pod konkretne potrzeby upraw.  

 Odbiór będzie prowadzony w punkcie odbioru wyposażony w króćce przystosowane 

do podłączenia węży ssawno-tłocznych będących na wyposażeniu pojazdów z 

cysternami / wozów asenizacyjnych do transportu płynnej masy. Punkt odbioru to 

końcowy element sieci transportującej masę pofermentacyjną od zbiorników 

magazynowych do miejsca bezpośrednio sąsiadującego z trasą wewnętrznego ruchu 

drogowego. 

 Miejsce przeznaczone na podjazd aut z cysternami o pojemności zwykle 20-30 m3 

(standard, ale dopuszcza się wozy asenizacyjne odpowiednio o większej lub mniejszej 

pojemności magazynowej) bezpośrednio sąsiadować będzie z króćcami 

podłączeniowymi.  

 Ewentualne wycieki z węży będą odprowadzane do studzienki zintegrowanej 

kanalizacją odprowadzenia cieków, które następnie spłukane zostaną wodą 

 Wyprowadzanie ze zbiorników magazynowych będzie mieć miejsce grawitacyjnie do 

czasu zrównania lustra cieczy z poziomem zamontowania punktu odbioru masy 

pofermentacyjnej – króćców podłączenia węży ssawno-tłocznych.  

 Wyprowadzenie ze zbiorników magazynowych poniżej wyżej wskazanego poziomu 

będzie mieć miejsce przy wykorzystaniu pomp ssących będących na wyposażeniu 

pojazdów samochodowych transportujących.  
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 Przed załadunkiem masy płynnej pojazd przed podjechaniem na miejsce postoju i 

załadunku wjeżdża na wagę najazdową celem dokonania pomiaru masy całkowitej 

pojazdu pustego netto.  

 Przy wolnym stanowisku poboru masy płynnej pojazd podjeżdża pod punkt poboru 

tak by długość króćców była wystarczająca do połączenia punktu poboru.  

 Operator podłącza króćce. 

 Po sprawdzeniu poprawności podłączenia operator zwalnia zawór odcinający 

pozwalający na przepływ cieczy od punktu poboru przez węże do cysterny. 

 Po napełnieniu cysterny, operator zamyka zasuwę odcinającą przepływ masy przez 

węże do cysterny. 

 Operator odpina węże od cysterny i odprowadza ujęcie węża w taki sposób aby 

uniknąć wycieków. W przypadku niepożądanego wycieku, w miejscu załadunku 

przewidziana zostanie kratka z kanalizacją zintegrowaną ze studzienkę na odcieki aby 

nie powodować niekontrolowanego  wycieku masy pofermentacyjnej na teren czynny 

biologiczne wokoło punktu poboru i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się typowych 

zapachów 

 Napełniony pojazd najeżdża ponownie na wagę najazdową w celu dokonania pomiaru 

masy wprowadzonej.  

 Dane zostają zarejestrowane w systemie.  

 Operator wydaje kwit wagowy kierowcy cysterny, pozostawiając jeden egzemplarz do 

ewidencji do rozliczeń w biogazowni. 

 Kierowca jedzie na wskazane miejsce rozładunku z cysterny do kontenera 

pośredniego lub bezpośrednio do wozu asenizacyjnego podpiętego pod ciągnik 

rolniczy rozprowadzający masę nawozową na gruntach rolnych. Zarówno kontener 

pośredni jak i wóz asenizacyjny z aplikatorami doglebowymi znajdują się na granicy 

działki z gruntami rolnymi. 

 Po opróżnieniu zawartości, kierowca wraca na teren biogazowni w celu ponownego 

załadowania towaru. 

 Proces wyprowadzania masy pofermentacyjnej będzie spisany w formie instrukcji i 

przekazany przewoźnikowi (kierowcom firmy usługowej, z którą planowane jest 

powzięcie długofalowej współpracy w zakresie dystrybucji masy nawozowej w celach 

nawozowych lokalnie na gruntach gminy Lubsza i sąsiednich, w tym na własnych 

gruntach zarządzanych przez spółki zależne). 
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 Odbiór będzie mieć miejsce z wykorzystaniem tylko zamkniętych cystern, 

beczkowozów, wozów asenizacyjnych i przy skorzystaniu z doświadczonych 

producentów i podmiotów zajmujących się od lat dystrybucją (w tym odbiorem, 

transportem i rozładunkiem masy pofermentacyjnej na innych biogazowniach lub 

gnojowicy na fermach).  

 Odbiór i transport będzie prowadzony w okresach i porach dozwolonych przepisami 

prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu  oraz 

ustawy o ruchu drogowym. 

 

Dystrybucja masy pofermentacyjnej. 

Dystrybucja masy pofermentacyjnej będzie odbywać się zgodnie z instrukcją i 

rekomendowanymi dawkami. Instrukcja opracowana zostanie po wykonaniu badań 

chemicznych na zawartość wymaganych do oceny zawartość składników mineralnych – nie 

ma możliwości opracowania takiej instrukcji przed przeprowadzeniem badań. Można jedynie 

szacować zawartość składników mineralnych w masie na podstawie danych literaturowych 

lub danych udostępnianych przez biogazownię zarządzaną przez podmiot zależny. 

 

Dystrybucja masy będzie odbywać się w oparciu o umowy ze spółkami zależnymi 

Agronet Sp. z o.o, Rolpol Sp. o.o. oraz Agroprof Sp. z o.o. Nie wykluczamy podjęcia 

współpracy z innymi podmiotami.  

 

Masa będzie wprowadzana aplikatorami doglebowymi na głębokość kilku cm. Chwilę 

po iniekcji następować będzie przykrycie świeżą warstwą gleby za pomocą zabiegu 

agrotechnicznego (orka/talerzowanie). Dawkowanie będzie dobierane na podstawie 

zawartości składników mineralnych w zbadanej masie (masa fizycznie nie istnieje na dzień 

dzisiejszy) i podmioty rozważane do współpracy nie opracowują dziś potrzeb nawozowych z 

wykorzystaniem masy nawozowej. Można je oszacować, jak podano powyżej. Niemniej 

jednak aplikacja masy pofermentacyjnej odbywać będzie się z zachowaniem dobrych praktyk 

rolniczych, ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy o odpadach (w okresie przed uzyskaniem 

statusu nawozu organicznego) oraz instrukcji opracowanej przez Inwestora. Inwestor nie 

posiada tytułu prawnego do gruntów, na których planowana jest dystrybucja masy 

pofermentacyjnej. Inwestor ma uzgodnione kluczowe elementy dystrybucji masy 

pofermentacyjnej na areałach należących do spółek zależnych pozwalające na pełne 
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zagospodarowanie masy wytwarzanej. Stosowne oświadczenia i umowy zostaną zawarte 

przed złożeniem wymaganych wniosków do urzędu Starostwa z wyprzedzeniem pierwszej 

kampanii nawozowej. Powyższe dowodzi, że zapewnione zostanie ochrona wód 

powierzchniowych i podziemnych (iniekcja i przeciekanie ma miejsce do kilka cm w głąb), 

nie będzie dystrybucji gdy gleba jest zamarznięta, pokryta śniegiem czy w czasie opadów. 

Dawkowanie będzie dochowywało ograniczeń stosowania N liczonego w czystym składniku 

na poziomie nie przekraczającym 170 kg/rok/ha. Przy maksymalnym zapotrzebowaniu 

nawożenia w zakresie N oznacza dawkowanie masą pofermentacyjną przy szacowanej 

zawartości N w masie pofermentacyjnej na poziomie 3,5 kg/t w ilości po 24,3 tony masy 

pofermentacyjnej na 1 ha wiosną przed zasiewami oraz jesienią po zbiorach. 

 

3.15.3. Pierwsze uruchomienie. 

Przed uruchomieniem instalacji zostanie sprawdzona szczelność wszystkich 

zbiorników. Sprawdzanie szczelności będzie wykonywane za pomocą wody pobranej z 

wodociągu. Po sprawdzeniu szczelności, instalacja (zbiorniki fermentacyjne) zostanie 

załadowana wsadem w postaci mieszanki kiszonki roślin, obornika, pomiotu oraz gnojowicy. 

W celu rozcieńczenia substratu zostanie dodana woda z próby szczelności. Ponieważ 

elektrociepłownia na początku swojej pracy nie wytworzy jeszcze wystarczającej ilości cieczy 

recyrkulacyjnej, początkowo zapotrzebowanie na wodę technologiczną będzie większe od 

przeciętnego. Nadwyżka zapotrzebowania na wodę zostanie w całości pokryta z wody użytej 

do sprawdzania szczelności zbiorników. Woda z wodociągu nie będzie pobierana do celów 

technologicznych do momentu „zużycia” wody użytej do sprawdzania szczelności 

zbiorników. 

3.15.4. Parametry wyprodukowanego paliwa (biogazu). 

Biogaz powstały w wyniku fermentacji metanowej składa się z CH4, CO2, N2, NH3 i H2S. 

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe ilości tych związków w biogazie: 

Tabela 8. Skład biogazu. 

Składnik 
Jednostki 

Ilość 

(skład) 

Metan (CH4) % (v/v) 40-75 

Ditlenek węgla 

(CO2) 
% (v/v) 25-60 
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Azot (N2) % (v/v) <2 

Amoniak (NH3) mg/m3 0-450 

Siarkowodór 

(H2S) 
mg/m3 0-3500 

 

W biogazie wytwarzanym podczas fermentacji surowców pochodzenia rolniczego 

zawartości metanu wyniesie około 55%, natomiast po oczyszczeniu biogazu z siarkowodoru 

jego zawartość wyniesie około 143 mg/m3. 

3.15.5. Wielkość rocznej produkcji. 

Przy założeniu, że procesowi fermentacji w przeciągu roku zostanie poddane około 

65 000 Mg substratów, instalacja wytworzy około 4 380 000 m3 biogazu. Ze spalenia w/w 

ilości biogazu w planowanych modułach kogeneracyjnych zostanie wytworzone około 

8200 MWh energii elektrycznej oraz 31000 GJ energii cieplnej. W ramach przedmiotowego 

procesu zostanie wytworzone około 60 500 Mg masy pofermentacyjnej.   

3.15.6. Podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej. 

Inwestor planuje podłączenie elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej SN 15kV. 

Inwestor zakłada doprowadzenie wody z wodociągu oraz odprowadzenie ścieków socjalno-

bytowych do zbiornika bezodpływowego.  

3.15.7. Transport wewnątrzzakładowy. 

Transport wewnętrzny będzie prowadzony za pomocą ładowacza czołowego, jedynie 

w porze dnia, tj.: od godziny 6.00 do godziny 22.00. Substrat ciekły, ciecz recyrkulacyjna, 

woda oraz biogaz będą transportowane za pomocą szczelnej instalacji (będą pompowane).  

Gnojowica będzie dostarczana rurociągiem z sąsiadującej fermy. Nie planuje się wykonania 

stacji zlewczej gnojowicy oraz dowożenia jej z innych ferm niż sąsiadująca z biogazownią. 

Istniejąca i planowana infrastruktura pozwoli na właściwe utrzymanie techniczne 

urządzeń oraz dojazd pojazdów służb technicznych. Drogi będą miały dostosowaną nośność 

do potrzeb pojazdów dojeżdżających do biogazowni. Drogi będą podlegały okresowym 

przeglądom i naprawom. 
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3.15.8. Transport surowców oraz odpadów. 

Transport surowców na teren inwestycji oraz transport odpadów z terenu inwestycji, z 

uwagi na charakter surowców oraz późniejsze wykorzystanie odpadów w postaci reszty 

pofermentacyjnej, będzie się odbywał głównie przy użyciu ciągników siodłowych 

wyposażonych w odpowiednie naczepy oraz ciągników rolniczych. Transport będzie 

prowadzony drogami publicznymi. Trasa transportu surowców, będzie dopierana w taki 

sposób by w miarę możliwości omijać tereny zabudowane.  

Gnojowica nie będzie dowożona na teren biogazowni, będzie ona jedynie tłoczona 

rurociągiem z sąsiadującej z inwestycją fermy.  

Masa pofermentacyjna będzie przewożona w beczkowozach lub cysternach o 

ładowności do 10-26 Mg, co pozwoli na eliminację ewentualnych uciążliwości zapachowych. 

Zielonka kukurydzy i traw oraz wysłodki lub korzonki z buraka cukrowego będą przewożone 

na naczepach o ładowności 10 - 20 Mg w belach owiniętych folią streczową lub luzem pod 

przykryciem z plandeki. Słoma będzie dowożona pojazdami o ładowności 10 - 20 Mg w 

belach lub luzem pod przykryciem. Na teren biogazowni nie będą dowożone transportem 

drogowym surowce uciążliwe zapachowo.  

3.15.9. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleb, wody i 

powierzchni ziemi. 

 W ramach inwestycji wykorzystywane będą zasoby naturalne w postaci powierzchni 

ziemi oraz wody. Na potrzeby elektrociepłowni woda będzie pobierana z wodociągu. 

Przewidywana ilość wody, która będzie zużywana na cele technologiczne wyniesie do 146 

m3/rok. Zużycie wody będzie ograniczane m.in. poprzez zastępowanie wody ciekłymi 

substratami oraz odciekami z magazynowania substratów.  

3.16. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących  

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 W ramach inwestycji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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3.17. Ryzyko wystąpienia poważnych  awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji  i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze 

zmianą klimatu. Adaptacja do zmian klimatu. 

 W ramach inwestycji nie będą przechowywane substancje niebezpieczne decydujące o 

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138).  

 Zgodnie ze Wstępną oceną ryzyka powodziowego opracowaną przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarze zagrożonym powodzią. Również analiza map dostępnych na stronie internetowej 

Informatycznego Systemu Osłony Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary 

zagrożenia powodziowego pokazała, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarach zagrożonych powodzią. 

 Produkcja biogazu  oraz magazynowanie masy pofermentacyjnej będzie prowadzona 

w szczelnych zbiornikach. Miejsca magazynowania oraz transportu odpadów będą 

zabezpieczone przed przedostawaniem się ich do środowiska wodno-gruntowego poprzez 

uszczelnioną powierzchnię (betonową) oraz skanalizowanie tych miejsc.  

 Teren planowanej inwestycji oraz planowany obiekt będą spełniały wymagania 

określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 736) w tym m.in. będą spełniały wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i 

technologiczne, będą wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.  

 Na terenie elektrociepłowni zostaną wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem.  

 Obiekty elektrociepłowni zostaną wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 

2014, poz. 81).  
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 Biorąc powyższe pod uwagę, ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych z uwzględnieniem zastosowanej technologii jest niskie. 

 Inwestycja nie będzie związana z emisją energii oraz gazów mogących mieć wpływ na 

klimat. Inwestycja nie spowoduje i nie przyspieszy zachodzących zmian klimatycznych. 

 Przewidywane zmiany klimatu związane są z występowaniem zjawisk ekstremalnych 

takich jak powodzie i susze. Użytkowanie planowanych instalacji nie jest uzależnione od 

wody, w okresach suchy woda może zostać zastąpiona ciekłymi surowcami, stąd nie jest 

konieczna adaptacja do zmian klimatu w tym zakresie. Teren inwestycji położony jest poza 

obszarem zagrożonym powodzią, stąd nie jest konieczna adaptacja do zachodzących zmian 

klimatu.  

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 519), poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem. Na terenie biogazowni będzie wytwarzany i magazynowany (pod 

kopułami zbiorników fermentacyjnych) biogaz. Maksymalna ilość magazynowanego na 

terenie elektrociepłowni biogazu wyniesie 4000 m3. Głównym składnikiem biogazu jest 

metan, który jest substancją łatwopalną, a w określonych warunkach tworzy z powietrzem 

mieszaninę wybuchową. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz gęstość biogazu wynoszącą 

około 1,22 kg/m3 (jest to uzależnione od faktycznego składu biogazu), można wyliczyć, iż na 

terenie biogazowni będzie magazynowane (w maksymalnym wymiarze) do około  4,88 Mg 

substancji łatwopalnych. Na tej podstawie można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie 

nie będzie zakładem stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), aby zakład został zaliczony do zakładu o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na jego terenie musi się znajdować, co 

najmniej 10 Mg gazów łatwopalnych. Niemniej jednak w przypadku rozszczelnienia 

zbiorników lub zaprószenia ognia może dojść do eksplozji oraz pożaru. W celu 

zminimalizowania zagrożenia elektrociepłownia zostanie wyposażona w system 
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sygnalizowania niekontrolowanego wycieku gazu, w system wykrywania pożaru oraz zostaną 

wyznaczone odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem, w których będą obowiązywały 

zakazy zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej.  

3.18. Przewidywany rodzaj oraz ilość emisji, w tym odpadów, 

wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 

3.18.1. Odpady. 

3.18.1.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady ujęte w grupie 17 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1923). Odpady będą wytwarzane przez firmę prowadzącą proces 

budowy, firma ta będzie przekazywała odpady innemu podmiotowi zewnętrznemu, 

posiadającemu niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. Preferowanym 

sposobem zagospodarowania będzie proces odzysku. Na terenie inwestycji odpady będą 

przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w opakowaniach 

zapewniających bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego. W tabeli poniżej 

przedstawiono szacunkowe ilości poszczególnych odpadów, które zostaną wytworzone na 

etapie realizacji. 

Tabela 9. Powstające odpady w fazie realizacji. 

Kod Grupa, rodzaj odpadów Przewidywana 

ilość [Mg] 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 

cegły, płyty, ceramika)  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  10 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  

2 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

17 02 01 Drewno   2 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,02 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz  0,02 

17 04 05 Żelazo i stal  0,1 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  0,2 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 

z pogłębiania)  

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  2000 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 8000 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  

0,2 
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3.18.1.2. Faza użytkowania. 

W tabeli poniżej przedstawiono odpady oraz ich szacunkowe ilości, które powstaną 

podczas normalnego użytkowania elektrociepłowni. 

Tabela 10. Powstające odpady w fazie użytkowania 

Kod Miejsce składowania i sposób 

przechowywania 

Grupa, podgrupy i  rodzaje odpadów Ilość 

odpadów 

[Mg/rok] 

13  Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)  

13 02  Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 

05* 

W zamkniętych pojemnikach. 

Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych  

3 

15  Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

15 01   Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 

01  

W pojemnikach na odpady 

komunalne. Miejsce składowania 

odpadów komunalnych 

zaznaczono na planie udzielając 

odpowiedzi w pkt. 13. 

Opakowania z papieru i tektury 0,01 

15 01 

02 

W pojemnikach na odpady 

komunalne. Miejsce składowania 

odpadów komunalnych 

zaznaczono na planie udzielając 

odpowiedzi w pkt. 13. 

Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01 

15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne 

15 02 

03 

W zamkniętych pojemnikach. 

Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,01 

16  Odpady nieujęte w innych grupach 

16 02  Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 

13* 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

0,001 

16 02 

14 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 

02 09 do 16 02 13 

0,001 
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odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

16 02 

15* 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń  

 

0,001 

16 02 

16 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 

niż wymienione w 16 02 15  

 

0,001 

19  Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 

odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej 

i wody do celów przemysłowych  

19 06  Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów  

19 06 

05 

W zbiornikach szczelnych 

żelbetowych do tego 

przeznaczonych 

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych  

60 500 

19 06 

06 

Nie dotyczy Przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  

19 12  Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki 

ręcznej, sortowani, zgniatania, granulowania) nieujęte w 

innych grupach. 

19 12 

01 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Papier i tektura 5 

19 12 

02 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Metale żelazne 0,5 

19 12 

03 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

Metale nieżelazne 5 

19 12 

04 

W zamkniętych pojemnikach lub 

kartonach. Miejsce składowania: 

Tworzywa sztuczne i guma 10 
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odpowiednio w pomieszczeniach 

ich powstawania (kontenerach 

stacji pomp lub jednostki 

kogeneracji) a w przypadku 

pozostałych w części warsztatowej 

budynku socjalno-warsztatowego 

20   Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie  

20 03  Inne odpady komunalne  

20 03 

99 

W pojemnikach na odpady 

komunalne. Miejsce składowania 

odpadów komunalnych 

zaznaczono na planie udzielając 

odpowiedzi w pkt. 13. 

Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach  

0,1 

 

Wytworzone podczas normalnej eksploatacji elektrociepłowni odpady o kodach: 13 02 

05*, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 19 12 01, 19 12 

02, 19 02 03 oraz 19 12 04 będą selektywnie zbierane i przechowywane, a następnie 

przekazywane wyspecjalizowanym firmom, posiadającym niezbędne zezwolenia, celem ich 

dalszego zagospodarowania. Preferowanym sposobem zagospodarowania wytworzonych 

odpadów będzie proces odzysku. 

Wytworzone odpady komunalne o kodzie 20 03 99 będą przechowywane w 

pojemnikach przeznaczonych do przechowywania odpadów komunalnych, a następnie będą 

przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym niezbędne zezwolenia w 

tym zakresie.  

Odpady o kodzie 19 06 05 jako ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 

i roślinnych (masa pofermentacyjna) będzie magazynowana w trzech zbiornikach 

żelbetowych cylindrycznych przeznaczonych do tego celu. Zbiorniki te oznaczone są 

numerami 6 na Rys. 12 w Raporcie.  

 

Odpady komunalne będą składowane w pojemnikach na odpady odpowiednio 

segregowane (bioodpady, suche, zmieszane). Miejsce lokalizacji pojemnika na odpady 

komunalne oraz miejsce lokalizacji mis zabezpieczających ewentualne wycieki oleju z pomp 

przy ich awarii oraz miejsce planowane lokalizacji zbiornika typu szambo oraz zbiornika na 

odcieki kiszonkowe pokazano na schemacie poniższym: 
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W obecnym stanie prawnym, niezdefiniowane jest pojęcie „masy pofermentacyjnej”. 

Trwają wspomniane wyżej prace nad nowelizacją ustawy o nawozach i nawożeniu, które 

mają wprowadzić nową definicję „produktu biogazowego”, której zakres obejmować będzie 

m.in. masę pofermentacyjną, a który to cechy produktu będą zbliżone do nawozu. Niemniej, 

obecnie organy administracji różnie traktują pulpę pofermentacyjną. Z ostrożności, 

Wnioskodawca stara się zabezpieczyć, poprzez wskazywanie, że wedle niektórych 

interpretacji „poferment” jest cieczą z beztlenowego  rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych lub przefermentowanym odpadem z  beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych – a więc odpadem o kodzie 19 06 05 lub 19 06 06, stąd 

wskazywanie w niniejszym raporcie, takich ilości przedmiotowych odpadów, które dotyczą 

wyłącznie masy pofermentacyjnej. 

Na podstawie wykonanego bilansu masy biogazowni w skali roku przy jej działaniu 

pełną nominalną mocą, wyznaczono szacowaną ilość masy pofermentacyjnej. Wynosi ona ok. 

60 500 Mg/rok. Masa ta będzie w płynnej konsystencji (ciecz). W efekcie cała ilość 
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wytwarzanej masy pofermentacyjnej stanowić będzie odpad o kodzie 19 06 05 jako ciecze z 

beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych. Reasumując: 

 Ilość odpadów o kodzie 19 06 05  - 60 500 ton rocznie 

 Ilość odpadów o kodzie 19 06 06 –  nie dotyczy (0 ton rocznie).  

Nie planuje się zastosowanie separacji masy pofermentacyjnej i uzyskiwania frakcji 

stałej. 

 

Niemniej, należy wskazać, iż podmioty powiązane z Wnioskodawcą eksploatujące 

inne elektrociepłownie na biogaz, poczyniły skuteczne działania w celu uznania masy 

pofermentacyjnej za nawóz organiczny w rozumieniu ustawy o nawozach i nawożeniu, a inne 

znane inwestorowi podmioty poprowadzili działania dla uznania masy pofermentacyjnej jako 

nawóz organiczny lub produkt uboczny, w rozumieniu ustawy o odpadach. Niemniej, aby bez 

wątpienia uznać, iż dany produkt (tj. masa pofermentacyjna) jest produktem ubocznym, 

niezbędne jest złożenie zgłoszenia do właściwego miejscowo Marszałka Województwa, który 

w sposób milczący potwierdza stanowisko wnioskodawcy. 

Przedmiotowy wniosek, w przypadku masy pofermentacyjnej wytworzonej w 

przedmiotowej instalacji, zostanie złożony najpóźniej po wyprodukowaniu pierwszej partii 

masy pofermentacyjnej, która będzie musiała zostać pobrana przez akredytowaną jednostkę i 

przebadana przez akredytowane laboratoria. 

Należy jednak podkreślić, iż samo uznanie przedmiotu lub substancji przez Marszałka 

Województwa, za produkt uboczny, nie konstytuuje jego powstania, a jedynie potwierdza, iż 

dana substancja spełnia przesłanki produktu ubocznego. A zatem wskazać należy, iż masę 

pofermentacyjną, w obecnym stanie prawnym, należy uznać za produkt uboczny, nie odpad, 

niemniej – w drodze odrębnego postępowania – wymaga to odrębnego zgłoszenia 

Marszałkowi Województwa. 

Uznając masę pofermentacyjną za odpad o kodzie 19 06 05 oraz 19 06 06 będzie ona 

selektywnie przechowywana, a następnie zostanie przekazana do rolniczego wykorzystania 

jako środek wspomagający uprawę roślin - proces odzysku R10. Przy czym zarówno reszta 

pofermentacyjna będzie mogła być stosowana do celów rolniczych dopiero po spełnieniu 

wymogów określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. 
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z 2007r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o nawozach i 

nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.). Przed nawożeniem gleb w/w masa 

pofermentacyjna przejdzie badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne potwierdzające jej 

skład, badania biologiczne potwierdzające stan sanitarny oraz badania rolnicze 

potwierdzające przydatność do nawożenia.  

Ciekła masa pofermentacyjna – ewentualny odpad o kodzie 19 06 05, będzie wydawana 

rolnikom jedynie w okresie nawożenia, poza tym okresem, czyli przez około 3 miesiące (od 

początku grudnia do końca lutego) ciekła masa pofermentacyjna będzie przechowywana 

wewnątrz zbiorników magazynowych. Zgodnie z punktem 1.4 podpunkt 4 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu „Pojemność zbiorników na nawozy 

naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy” . 

Przywołany powyżej zapis dotyczy nawozów naturalnych, pod które nie wpisuje się masa 

pofermentacyjna czy nawóz organiczny. Definicja nawozu naturalnego z przywołanego 

rozporządzenia stanowi, że: 

„nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt gospodarskich – obornik, gnojówka, 

gnojowica, pomiot ptasi, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, w tym również w formie 

przetworzonej: 

a) nawóz naturalny płynny: 

− gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody, 

− gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt), 

b) nawóz naturalny stały: 

− obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, 

trocinami lub korą, 

− pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt 

gospodarskich;.” 

 

Zważywszy na powyższe, kubatura magazynowa wymagana na okres 6 miesięcy może 

dotyczyć gnojowicy, która nie jest wykorzystana do produkcji biogazu. W przypadku masy 

pofermentacyjnej (lub nawozu organicznego z masy pofermentacyjnej) zdefiniowanej w 

przywołanym Rozporządzeniu jako „produkty pofermentacyjne” okres przechowywania 
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wynosi, zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi, min. 3 miesiące. Takie stanowisko 

zbieżne jest ze stanowiskiem głoszonym na branżowych konferencjach przez resor rolnictwa 

(m.in. podczas III Kongresu Biogazu, który odbył się w Rawie Mazowieckiej w dniu 10 

grudnia 2018 r). Wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pisemne 

potwierdzenie takiego stanowiska. Przekażemy je do wglądu, po jego uzyskaniu. Niezależnie 

przyjęliśmy w kalkulacjach bufor dla ostatecznego uzgodnienia kubatury zgodnej z  

przepisami w projekcie budowlanym.  

 

Niektóre organy stoją na stanowisku, że wymóg magazynowania masy pofermentacyjnej 

powinien dotyczyć 6 miesięcy. Nie podzielamy takiego stanowiska u by wymóg zastosowania 

6 miesięcznego okresu przechowywania nawozów naturalnych (w tym w postaci 

przetworzonej) odnosił się do masy pofermentacyjnej. Nasze stanowisko opieramy m.in. na 

interpretacji przepisów wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w postaci: 

 

Pytań i odpowiedzi do Programu azotanowego - Najczęściej zadawane pytania do Programu 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (tzw. Programu 

azotanowego). Pełna treść tego materiału znajduje się pod adresem www:  

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego 

 

Jedno z opublikowanych wątków dotyczy okresów nawożenia. Ministerstwo w odpowiedzi 

wskazuje, że okresy nawożenia dotyczące nawozów naturalnych nie należy stosować dla 

nawozów organicznych lub odpadów odzyskiwanych do nawożenia w procesie R10. Zatem 

obecny stan prawny daje możliwość aplikowania nawozów organicznych lub odpadów 

odzyskiwanych metodą R10 w dowolnym okresie roku, także w okresie między 1 grudnia do 

1 marca z ograniczeniem rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, 

zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem i z odpowiednimi restrykcjami w 

zakresie terenów o pochyleniu. Wynika to z uchylenia treści §2 ust. 4 w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 

2014 r. poz. 393). Uchylenia tego dokonano nowelizacją tego rozporządzenia - 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 

1438). Uchylona treść dotyczy właśnie obowiązku stosowania nawozów organicznych (także 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego
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naturalnych, ale te są teraz regulowane w tzw. Programie azotanowym) w okresach od 1 

marca do 30 listopada. Zmiana ta została wprowadzona po przyjęciu tzw. Programu 

Azotanowego (rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018, publikacja w Dzienniku Ustaw w dniu 

12 lipca) i przed wydaniem przywołanych wyżej interpretacji (data publikacji 4 marca 2019 

r).   

 

Uważamy takie wyjaśnienie jako równoważne temu, że nie należy wymogu 6 miesięcznego 

okresu przechowywania stosować dla nawozów organicznych lub odpadów odzyskiwanych 

do nawożenia metodą R10 (dla odpowiednio dłuższych okresów stosowania produktów 

pofermentacyjnych niezasadne byłoby wymagać dłuższych czasów przechowywania). 

Ponieważ odpady odzyskiwane w R10 (także produkty pofermentacyjne np. z gnojowicy 

mogą być w ten sposób zagospodarowane do nawożenia) są stosowane do nawożenia w 

okresach innych niż nawozy naturalne, jest tożsame z tym, że nie ma wymogów posiadania 

magazynów dla produktów pofermentacyjnych w biogazowniach na okres min. 6 miesięcy 

jak dla nawozów naturalnych. Niżej przywołujemy to zagadnienia z całościowego materiału 

interpretacyjnego. 

 

Z pozostałych wyjaśnień zamieszczonych przez Ministerstwo można wnioskować, że postać 

przetworzona nawozów zawarta w definicji nawozów naturalnych dotyczy nawozów po 

odwodnieniu, separacji i że pod pojęciem „przetworzenie” nie kwalifikuje się proces 

fermentacji. Gdyby uznać, że proces fermentacji jest procesem przetworzenia nawozów 

naturalnych, o jakim mowa w definicji, to wydaje się, że nie byłoby wtedy błędem uznać 

paradoksalnie, że tylko dla części produktów pofermentacyjnych, w ilości odpowiadającej 

nawozom naturalnym wprowadzonym do procesu, należałoby wyposażyć biogazownię w 6 

miesięczną zdolność magazynowania (dla pozostałych na krótszy). Paradoks polega na tym, 

że takie wydzielenie byłoby absurdalne i dyskredytujące tych przedsiębiorców, którzy stosują 

jakiekolwiek (nawet niewielkie) ilości nawozów naturalnych w biogazowni. Dlatego stoimy 

na stanowisku, że kubatura magazynowa dla produktów pofermentacyjnych nie jest 

wymagana na okres 6 miesięcy (w zasadzie nie ma obowiązku zapewnienia magazynu 

produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych na minimalny okres, nawet okres 3 

miesięcy). Gdyby uznać wymóg 6 miesięcznego okresu przechowywania za właściwe, 

należałoby z punktu widzenia produktów pofermentacyjnych  stosować je w odniesieniu tylko 

do części odpowiadającej wprowadzonej do biogazowni gnojowicy. 
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Na potrzeby przedmiotowej biogazowni do magazynowania produktów pofermentacyjnych 

zaplanowano 3 zbiorniki, każdy o średnicy wewnętrznej ok. 38 m oraz wysokości od dna 

zbiornika do korony ok. 8 m. Łączna kubatura brutto magazynowa (nie licząc zbiornika 

magazynowego na gnojowicę surową, która wynosi ok. 500 m3) dla produktów 

magazynowych wynosi ok. 27.205 m3. Przyjmując poziom napełnienia na poziomie do 95% 

wysokości, pojemność magazynowa biogazowni bez zbiornika na surową gnojowicę wynosi 

ok. 25.845 m3 a ze zbiornikiem do magazynowania surowej gnojowicy wynosi ok. 26.345 

m3. Ilość masy pofermentacyjnej do generowania rocznie wynosi 60.500 ton, co przy średniej 

gęstości masy pofermentacyjnej wynoszącej 1,01 kg/dm3 przekłada się na objętość ok. 

59.900 m3. Zdolność magazynowa na poziomie 26.345 m3 pozwala zmagazynować 

całkowitą masę pofermentacyjną wytwarzaną w okresie ok. 5,3 miesiąca. Zakładając, że 

stanowisko 6-miesięcznego okresu magazynowania jest słuszne należałoby je odnieść dla 

części masy odpowiadającej tej, która powstała z gnojowicy. Choć wydaje się takie podejście 

absurdalne, to wykażemy niżej, że przy takim założeniu zaplanowana kubatura pozwala na 

magazynowanie masy pofermentacyjnej nawet w okresie 6-miesięcy. Niżej przedstawiamy 

kalkulację kubatury magazynowej przyjętych w koncepcji technicznej zbiorników 

magazynowych: 

 

 Łączna ilość rocznie wytwarzanej masy pofermentacyjnej: 60.500 t, co przekłada się 

na ok. 59.901 m3. 

 Łączna ilość gnojowicy (odpowiada łącznej ilości nawozów naturalnych) dostarczanej 

do biogazowni rocznie wynosi: 45.000 m3.  

 Łączna ilość masy pofermentacyjnej powstająca z gnojowicy (odpowiadająca 

wprowadzonej rocznie do procesu gnojowicy) wynosi ok. 44.050 ton, co przekłada się 

na ok. 43.614 m3 masy pofermentacyjnej (gęstość 1,01 g/cm3). 

 Ilość masy pofermentacyjnej odpowiadająca pozostałym surowcom (innym niż 

nawozy naturalne) wynosi wynik różnicy (60.500 t – 44.050 t) co po przeliczeniu na 

m3 daje wynik ok. 16.287 m3.  

 Zatem kubatura netto wymagana na produkty pofermentacyjne z gnojowicy 

(przyjmijmy na 6 miesięcy mimo że uważamy że nie jest wymagana) wynosiłaby ok. 

21.807 m3 (43.614 m3 *6 / 12).  
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 Dodatkowa kubatura netto wymagana na produkty pofermentacyjne odpowiadająca 

pozostałym surowcom (inne niż nawozy naturalne) wynosi (przyjmijmy, że 3 

miesiące, choć nie jest wymagana na 3 miesiące): ok. 4.072 m3.  

 Razem kubatura magazynowa netto dla części produktów pofermentacyjnych na okres 

6 miesięcy i pozostałych na 3 miesiące wynosi ok. 25.879 m3 (21.807 m3 + 4.072 

m3). 

 Kubatura netto 3 zbiorników magazynowych oraz zbiornika na gnojowicę wynosi ok. 

26.345 m3 jest większa niż skalkulowana wyżej w reżimach 6-miesięcznego okresu 

przechowywania.  

 

Cytat ze stanowiska Ministerstwa w sprawie przepisów przywołanego Rozporządzenia: 

 

„III. Okresy nawożenia 

  

W jakich terminach można stosować nawozy organiczne takie jak poferment z 

biogazowni lub odpady poddawane obróbce w procesie odzysku R10? 

  

Terminy stosowania nawozów zawarte w tabeli 2 Programu azotanowego dotyczą 

nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi) oraz nawozów 

azotowych mineralnych. Terminów/ określonych w tabeli 2 nie stosuje się do innych 

nawozów niż wyżej wymienione np. nawozów organicznych lub odpadów 

poddawanych obróbce w procesie odzysku R10. Jednocześnie należy pamiętać, że w 

przypadku stosowania wszystkich substancji wpisujących się w definicję nawozu 

określoną w ustawie Prawo wodne (każda substancja zawierająca związek azotu lub 

związki azotu rolniczo wykorzystywana w celu zwiększenia wzrostu roślinności, a 

także odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowe) 

należy przestrzegać innych przepisów Programu azotanowego odnoszących się do 

nawozów, np. zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, 

nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.” 

 

Proces projektowania zbiorników magazynowych będzie poprowadzony zgodnie z 

wymogami wszystkich przepisów w tym zakresie ustanowionych . Ocena oddziaływania jaką 

przeprowadziliśmy dotyczy wyposażenia biogazowni w 3 zbiorniki o podanych wymiarach i 
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kubaturach prezentując maksymalne oddziaływania. Zakładamy, że projektowana instalacja 

oparta o przepisy obowiązujące i dobre praktyki będzie mieć potencjalne negatywne 

oddziaływanie o mniejszym wymiarze. Uważamy,  że zaprojektowaliśmy z zapasem kubaturę 

magazynową dając możliwości doprecyzowania ostatecznej kubatury na etapie projektu 

budowlanego stosownie do potrzeb (nie przekraczając zbadanego i podanego w raporcie 

oddziaływania). Nakładając na nas obowiązek 6 miesięcznego okresu magazynowania 

pofermentu stawiałoby nasze przedsiębiorstwo w dyskredytacji na konkurencyjnym rynku 

rozwoju biogazowni (większe koszty inwestycyjne).  

 

3.18.1.3. Faza likwidacji. 

Rodzaj odpadów powstających na etapie likwidacji będzie zbliżony do rodzaju 

odpadów powstających podczas budowy elektrociepłowni. Odpady zostaną przekazane firmie 

zewnętrznej, posiadającej niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. 

Preferowanym sposobem zagospodarowania będzie proces odzysku. Pozostająca w 

zbiornikach masa fermentacyjna zostanie poddana do końca procesowi fermentacji, natomiast 

masa pofermentacyjna zostanie tak jak podczas użytkowania inwestycji przekazana do 

zagospodarowania w procesie odzysku R10. 

3.18.2. Ścieki komunalne. 

3.18.2.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych 

zbiornikach przenośnych toalet (dostarczonych na teren budowy przez firmę zewnętrzną), 

skąd będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy asenizacyjne. Wody opadowe będą 

zagospodarowane na terenie inwestycji w sposób niezorganizowany. 

3.18.2.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia powstające ścieki bytowe będą kierowane do 

kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd będą odbierane 

przez firmę asenizacyjną i kierowane do oczyszczalni ścieków. Przewidywana ilość 

wytwarzanych ścieków bytowych to około 10 m3/miesiąc. Wody opadowe z dachów 

obiektów będą odprowadzane w sposób niezorganizowany na tereny zielone inwestora. Wody 

opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przeznaczonych do poruszania się pojazdów 

mechanicznych będą ujmowane w system kanalizacyjny wyposażony w separator substancji 
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ropopochodnych. Wody opadowe po oczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych 

do poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 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. z 2014 

poz. 1800), tzn. nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach 

przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, 

zostaną odprowadzone do ziemi poprzez rozsączanie. 

3.18.2.3. Faza likwidacji. 

Ścieki bytowe podczas likwidacji przedsięwzięcia będą gromadzone w szczelnych 

zbiornikach toalet przenośnych, skąd zostaną przekazane firmom asenizacyjnym. Wody 

opadowe po ewentualnym usunięciu powierzchni utwardzonej będą zagospodarowane na 

terenie inwestycji.  

3.18.3. Ścieki przemysłowe (technologiczne). 

3.18.3.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. 

3.18.3.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia będą powstawały ścieki technologiczne w 

postaci odcieków z silosów na kiszonki. Odcieki te będą gromadzone w szczelnym 

podziemnym zbiorniku, skąd będą przepompowywane szczelnymi połączeniami do 

zbiorników fermentacyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu (oraz wykorzystaniu w procesie 

fermentacji płynnej gnojowicy),_zapotrzebowanie elektrociepłowni na „świeżą” wodę do 

celów technologicznych nie wystąpi.  

Podłoga stacji transformatorowej oraz kontenera modułu kogeneracyjnego zostaną 

wykonane w formie szczelnej wanny umożliwiającej przyjęcie całego awaryjnego wycieku 

substancji ropopochodnych (olejów). Zastosowanie w/w uniemożliwi powstanie ścieku 

technologicznego (olej po usunięciu sorbentami będzie traktowany jako odpad) oraz 

przedostanie się substancji ropopochodnych do środowiska wodno-gruntowego. 

Wody opadowe z dachów obiektów będą odprowadzane w sposób niezorganizowany 

na tereny zielone inwestora. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych 

przeznaczonych do poruszania się pojazdów mechanicznych będą ujmowane w system 
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kanalizacyjny wyposażony w separator substancji ropopochodnych. Wody opadowe po 

oczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych do poziomów określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 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. z 2014 poz. 1800), tzn. nie będą 

zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin 

ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, zostaną odprowadzone do ziemi 

poprzez rozsączanie. Wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania surowców oraz z 

miejsca załadunku masy pofermentacyjnej będą trafiały do procesu fermentacji jako surowiec 

(ściek technologiczny).  

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i miejsca powstawania ścieków 

technologicznych wraz z podaniem sposobu ich zagospodarowania. 

Tabela 11. Ścieki technologiczne powstające na terenie elektrociepłowni. 

Rodzaj ścieku technologicznego 
Miejsce powstania ścieku 

technologicznego 

Sposób zagospodarowania ścieku 

technologicznego. 

Odciek z placu składowego Plac składowy. 

Spływ grawitacyjny do kratek 

kanalizacji technologicznej. Ściek 

będzie kierowany do zbiornika 

fermentacyjnego. 

Wycieki z załadunku masy 

pofermentacyjnej. 

Taca stanowiska załadunku masy 

pofermentacyjnej. 

Spływ grawitacyjny do kratek 

kanalizacji technologicznej. Ściek 

będzie kierowany do zbiornika 

fermentacyjnego. 

 

Ścieki technologiczne powstające na terenie elektrociepłowni zostaną w całości 

wykorzystane w procesie fermentacji do produkcji biogazu. Mieszanie ścieków 

technologicznych z wodami opadowymi zostanie uniemożliwione poprzez zastosowanie 

odpowiednich spadków terenu, kierujących wody opadowe do właściwych kratek 

kanalizacyjnych, np. odcieki z silosu do kanalizacji technologicznej, a wody opadowe z dróg i 

placów do kanalizacji deszczowej. 



98 

 

3.18.3.3. Faza likwidacji. 

Podczas fazy likwidacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. 

3.18.4. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

3.18.4.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały pola elektromagnetyczne o 

istotnym znaczeniu. 

3.18.4.2. Faza użytkowania. 

Emisja pól elektromagnetycznych podczas użytkowania przedsięwzięcia będzie 

związana z pracą agregatu modułów kogeneracyjnych i stacji transformatorowej oraz 

użytkowania przyłącza napowietrzno-kablowego SN 15 kV na odcinku od projektowanej 

stacji transformatorowej znajdującej się na terenie inwestycji do sieci SN linii 15 kV. 

Częstotliwość pola elektromagnetycznego w/w urządzeń oraz sieci SN wynosi 50 Hz. 

Rozmieszczenie urządzeń, konstrukcja obiektów, w których będą się one znajdowały oraz 

wysokość linii elektroenergetycznej zostaną zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 

nie przekroczyć dopuszczalnych parametrów fizycznych pola elektromagnetycznego dla 

miejsc dostępnych dla ludzi, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883). Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny 

poziom pól elektromagnetycznych dla pola o częstotliwości do 50 Hz wynosi 10 kV/m 

(składowa elektryczna) oraz  60 A/m (składowa magnetyczna). Z danych literaturowych 

wynika, iż dla linii średniego napięcia (10-30 kV) przeciętnie parametry fizyczne pól 

elektromagnetycznych zmierzone bezpośrednio pod linią wynoszą 0,3 kV/m oraz 0,8-16 A/m. 

3.18.4.3. Faza likwidacji. 

W trakcie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia nie będą powstawały pola 

elektromagnetyczne o istotnym znaczeniu. 

3.18.5. Hałas. 

3.18.5.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn 

budowlanych oraz poruszaniem się po terenie inwestycji pojazdów silnikowych. Wszelkie 
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prace budowlane będą prowadzone w porze dnia, stąd hałas również będzie emitowany o tej 

porze. W tabeli poniżej przedstawiono maszyny budowlane, które mogą zostać wykorzystane 

w trakcie realizacji inwestycji oraz ich dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z 

Dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005r. 

zmieniająca Dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw 

Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na 

zewnątrz pomieszczeń. 

Tabela 12. Zestawienie dopuszczalnych mocy akustycznych dla urządzeń stosowanych na etapie realizacji 

przedsięwzięcia. 

Typ urządzenia 

Dopuszczalny poziom 

mocy akustycznej [dB] 

zgodnie z Dyrektywą 

2005/88/WE 

Ręczne kruszarki betonu i młoty 105 

Koparki, spycharki, podnośniki 101 

Sprężarki 97 

Spawalnicze agregaty prądotwórcze 95 

Maszyny do zagęszczania gruntu 105 

Czas pracy w/w urządzeń będzie różny w zależności od etapu realizacji procesu 

budowlanego, np. koparki będą pracowały znacznie dłużej na początku inwestycji podczas 

wykonywania wykopów, a w późniejszych etapach będą używane sporadycznie. Wszystkie 

prace będą prowadzone jedynie w porze dnia. W trakcie realizacji inwestycji na 

przedmiotowym obszarze zostanie zwiększony ruch samochodów ciężarowych związany z 

koniecznością dowozu materiałów budowlanych, co też będzie się wiązało z chwilowym 

pogorszeniem jakości klimatu akustycznego. 

3.18.5.2. Faza użytkowania 

W trakcie użytkowania instalacji emitorami hałasu będą następujące źródła:  

- napędy mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych „ZF1” i „ZF2” (mieszadło wraz z 

silnikiem będzie całkowicie zatopione), 

- napędy mieszadeł w zbiornikach magazynowych „ZM1”, „ZM2” i „ZM3” (3 szt.; 

mieszadło wraz z silnikiem będzie całkowicie zatopione), 

- przenośnik łańcuchowy substancji stałych „P1”, 

- kosz zasypowy z rozdrabniaczem „R1”, 

- jednostka kogeneracyjna (silnik gazowy z generatorem prądu) umieszczona w 

kontenerze dźwiękochłonnym „MK”, 
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- wydech spalin z silnika jednostki kogeneracyjnej wraz z tłumikiem „K1”,  

- dmuchawa do transportu biogazu „D1”, 

- pompy technologiczne do przemieszczania materiałów procesowych (zlokalizowane w 

budynkach technicznych „PP” – stacja pomp), 

- pojazdy poruszające się po terenie biogazowni. 

Z uwagi na fakt, iż w bliskim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajduje się 

instalacja hodowli trzody chlewnej (instalacja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 30/27 

położonej w Nowym Świecie, gm. Lubsza), jej oddziaływanie może kumulować się z 

planowaną inwestycją, w związku z czym uwzględniono ją w przeprowadzonej prognozie 

hałasu. W przeprowadzonej prognozie hałasu uwzględniono również planowaną rozbudowę 

instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17).  

Na terenie istniejącej instalacji do hodowli trzody chlewnej (AGRO DUDA Sp. z o.o.) 

podstawowym źródłem emisji hałasu są wentylatory dachowe zlokalizowane na dachach 

obiektów hodowlanych (chlewni), silosy paszowe (napełnianie silosów), budynki chlewni 

oraz pojazdy poruszające się po terenie chlewni. Emisja hałasu od wentylatorów, z obiektów 

hodowlanych oraz od silosów ma miejsce przez całą dobę, natomiast emisja hałasu od 

pojazdów poruszających się po terenie chlewni ma miejsce tylko w porze dnia tj. w godz. 

6.00 – 22.00.  

W związku z planowaną rozbudową instalacji do hodowli trzody chlewnej na 

działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17, podstawowym źródłem emisji hałasu 

będą: wentylatory dachowe, wentylatory ścienne/szczytowe, silosy paszowe (rozładunek 

paszowozów do silosów), obiekty hodowlane oraz pojazdy poruszające się po terenie chlewni. 

Emisja hałasu od wentylatorów dachowych, emisja z obiektów hodowlanych ma miejsce 

przez całą dobę, natomiast emisja hałasu od pojazdów, emisja z rozładunku paszowozów do 

silosów oraz emisja związana z pracą wentylatorów szczytowych będzie miała miejsce tylko 

w porze dnia tj. w godz. 6.00 – 22.00. 

Źródła punktowe  

W tabelach poniżej przedstawiono źródła punktowe uwzględnione w obliczeniach. 
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Tabela 13. Źródła punktowe. 

Źródła punktowe 

Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

Planowana inwestycja – biogazownia rolnicza 

P1 
Przenośniki łańcuchowe substratów 

stałych 
70 10h/tylko pora dnia 2  

K1 
Wydech spalin z silnika jednostki 

kogeneracyjnej (komin) 
90 24h/dobę 10 

Poziom mocy akustycznej w kolektorze spalin silnika wynosi ok. 

130 dB. Na kolektorze zostanie zainstalowany tłumik o 

izolacyjności akustycznej ok. 40 dB. Z tłumika spaliny będą 

odprowadzane do atmosfery kominem o wysokości ok. 10 m, wylot 

będzie źródłem hałasu o mocy ok. 81 dB. 

R1 Kosz zasypowy z rozdrabniaczem 85 10 h/tylko pora dnia 2  

D1 Dmuchawa biogazu 88 24h/dobę 1  

Istniejąca instalacja do hodowli trzody chlewnej (na działce o nr ewid. 30/27) 

WF1 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F1  

80,8 24h/dobę 4 
Ilości wentylatorów na poszczególnych budynkach chlewni oraz 

ich model są zgodnie z decyzją Marszałka Województwa 

Opolskiego z dnia 12 maja 2017 r. (znak: DOŚ-

III.7222.23.2017.MK) . 

Poziom mocy akustycznej urządzeń wyliczono w oparciu o dane 

przedstawione w karcie katalogowej (załącznik nr 4): wentylator 

Moltifan 4E50 ma poziom hałasu 55 dB zmierzony w odległości 7 

m od urządzenia. Wyliczenia poziomu mocy akustycznej 

wentylatora przedstawiono poniżej: 

 wzór na obliczanie poziomu mocy akustycznej 

przedstawiony w załączniku nr 2 do Instrukcji ITB 338/2008: 

𝐿𝑊 = 𝐿𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑆

𝑆0

,    𝑑𝐵 

gdzie: 

LW - poziom mocy akustycznej źródła, dB 

Lm - średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni 

pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie 

większej niż 2 m, dB 

S0 - powierzchnia porównania = 1 m2; 

S - powierzchni płaszczyzny pomiaru, która została wyliczona ze 

wzoru podanego w załączniku nr 2 do Instrukcji ITB 338/2008, 

WF2 80,8 24h/dobę 4 

WF3 80,8 24h/dobę 4 

WF4 80,8 24h/dobę 4 

WF5 80,8 24h/dobę 4 

WF6 80,8 24h/dobę 4 

WF7 80,8 24h/dobę 4 

WF8 80,8 24h/dobę 4 

WF9 80,8 24h/dobę 4 

WF10 80,8 24h/dobę 4 

WF11 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F2 

80,8 24h/dobę 4 

WF12 80,8 24h/dobę 4 

WF13 80,8 24h/dobę 4 

WF14 80,8 24h/dobę 4 

WF15 80,8 24h/dobę 4 

WF16 80,8 24h/dobę 4 

WF17 80,8 24h/dobę 4 

WF18 80,8 24h/dobę 4 

WF19 80,8 24h/dobę 4 

WF20 80,8 24h/dobę 4 

WF21 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F3 

80,8 24h/dobę 4 

WF22 80,8 24h/dobę 4 

WF23 80,8 24h/dobę 4 

WF24 80,8 24h/dobę 4 
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Źródła punktowe 

Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WF25 80,8 24h/dobę 4 który przedstawia się następująco: 

𝑆 = 4(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 2𝑑
,   𝑚2 

Zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku nr 2 

do Instrukcji ITB 338/2008 parametry a, b, c, d kształtują się 

następująco: 

a = 7,25 m 

b = 7,25 m 

c = 7,2 m 

d = 7 m 

𝑆 = 4(7,25 ∙ 7,25 + 7,25 ∙ 7,2 + 7,25 ∙ 7,2)
7,25 + 7,25 + 7,2

7,25 + 7,25 + 7,2 + 2 ∙ 7

= 628 ∙
21,7

35,7
= 382 𝑚2 

𝐿𝑊 = 55 + 10𝑙𝑜𝑔
382

1
= 55 + 10 ∙ 2,58 = 𝟖𝟎, 𝟖 𝒅𝑩 

 Powyższego wzoru można używać dla danych 

dotyczących średniego poziomu dźwięku A zmierzonego na 

powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub 

urządzenia, lecz nie większej niż 2 m. Dane odnośnie 

wentylatorów dachowych przedstawione w kartach 

charakterystyki urządzeń  podają poziom hałasu w odległości 7 m 

od źródła, zatem oprócz metody zaprezentowanej powyżej, 

obliczono także poziom mocy akustycznej wentylatorów 

dachowych przy pomocy wzoru uproszczonego na obliczanie 

poziomu mocy akustycznej przedstawionego w Podstawach 

akustyki Mikołaja Kirpluka: 

𝐿𝑊 = 𝐿𝑝 + 20 ∙ log(𝑅) + 8 

gdzie: 

LW - poziom mocy akustycznej źródła, dB 

WF26 80,8 24h/dobę 4 

WF27 80,8 24h/dobę 4 

WF28 80,8 24h/dobę 4 

WF29 80,8 24h/dobę 4 

WF30 80,8 24h/dobę 4 

WF31 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F4 

80,8 24h/dobę 4 

WF32 80,8 24h/dobę 4 

WF33 80,8 24h/dobę 4 

WF34 80,8 24h/dobę 4 

WF35 80,8 24h/dobę 4 

WF36 80,8 24h/dobę 4 

WF37 80,8 24h/dobę 4 

WF38 80,8 24h/dobę 4 

WF39 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F5 

80,8 24h/dobę 4 

WF40 80,8 24h/dobę 4 

WF41 80,8 24h/dobę 4 

WF42 80,8 24h/dobę 4 

WF43 80,8 24h/dobę 4 

WF44 80,8 24h/dobę 4 

WF45 80,8 24h/dobę 4 

WF46 80,8 24h/dobę 4 

WF47 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F6 

80,8 24h/dobę 4 

WF48 80,8 24h/dobę 4 

WF49 80,8 24h/dobę 4 

WF50 80,8 24h/dobę 4 

WF51 80,8 24h/dobę 4 

WF52 80,8 24h/dobę 4 

WF53 80,8 24h/dobę 4 

WF54 80,8 24h/dobę 4 

WF55 80,8 24h/dobę 4 

WF56 80,8 24h/dobę 4 

WF57 80,8 24h/dobę 4 

WF58 80,8 24h/dobę 4 

WF59 Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F7 

80,8 24h/dobę 4 

WF60 80,8 24h/dobę 4 
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Źródła punktowe 

Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WF61 80,8 24h/dobę 4 Lp - poziom dźwięku na powierzchni S, dB 

R - promień półsfery, odległość od źródła, m 

8 - współczynnik korekcji 

Wyliczenia wyglądają następująco: 

𝐿𝑊 = 55 + 20 ∙ log(7) + 8 = 55 + 20 ∙ 0,845 + 8 = 𝟕𝟗, 𝟗 𝒅𝑩 

Ponieważ poziom mocy akustycznej wyliczony przy pomocy 

metody przedstawionej w załączniku nr 2 do Instrukcji ITB 

338/2008  jest wyższy niż poziom wyliczony na podstawie metody 

uproszczonej M. Kirpluka, do obliczeń przyjęto, iż poziom mocy 

akustycznej wentylatorów dachowych wynosi 80,8 dB (zgodnie z 

metodą obliczeniową przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008). 

WF62 80,8 24h/dobę 4 

WF63 80,8 24h/dobę 4 

WF64 80,8 24h/dobę 4 

WF65 80,8 24h/dobę 4 

WF66 80,8 24h/dobę 4 

WF67 80,8 24h/dobę 4 

WF68 80,8 24h/dobę 4 

WF69 80,8 24h/dobę 4 

WF70 80,8 24h/dobę 4 

WF71 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F8 

80,8 24h/dobę 4 

WF72 80,8 24h/dobę 4 

WF73 80,8 24h/dobę 4 

WF74 80,8 24h/dobę 4 

WF75 80,8 24h/dobę 4 

WF76 80,8 24h/dobę 4 

WF77 80,8 24h/dobę 4 

WF78 80,8 24h/dobę 4 

WF79 80,8 24h/dobę 4 

WF80 80,8 24h/dobę 4 

WF81 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F9 

80,8 24h/dobę 4 

WF82 80,8 24h/dobę 4 

WF83 80,8 24h/dobę 4 

WF84 80,8 24h/dobę 4 

WF85 80,8 24h/dobę 4 

WF86 80,8 24h/dobę 4 

WF87 80,8 24h/dobę 4 

WF88 80,8 24h/dobę 4 

WF89 80,8 24h/dobę 4 

WF90 80,8 24h/dobę 4 

WF91 80,8 24h/dobę 4 

WF92 80,8 24h/dobę 4 

WF93 80,8 24h/dobę 4 

WF94 80,8 24h/dobę 4 

WF95 Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F10 

80,8 24h/dobę 4 

WF96 80,8 24h/dobę 4 
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Źródła punktowe 

Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WF97 80,8 24h/dobę 4 

WF98 80,8 24h/dobę 4 

WF99 80,8 24h/dobę 4 

WF100 80,8 24h/dobę 4 

WF101 80,8 24h/dobę 4 

WF102 
Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F11 
80,8 24h/dobę 4 

WF103 

Wentylatory dachowe zlokalizowane 

na dachu chlewni nr F12 

80,8 24h/dobę 4 

WF104 80,8 24h/dobę 4 

WF105 80,8 24h/dobę 4 

WF106 80,8 24h/dobę 4 

WF107 80,8 24h/dobę 4 

WF108 80,8 24h/dobę 4 

SP1 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F8. 
55 

0,5h/8h w porze dnia 

0,5h/1 h w porze nocy 
1 

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 12 

maja 2017 r. (znak: DOŚ-III.7222.23.2017.MK) na terenie chlewni 

znajduje się 36 silosów paszowych. Czas pracy źródła hałasu jakim 

są silosy paszowe i dozowniki to łącznie:  

3 h w porze dnia (w przedziale czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia - 6.00-22.00 kolejno po sobie 

następującym) i 1 h w porze nocy. 

W związku z tym, że rozładunek paszowozu do silosów trwa ok. 

0,5 h, w obliczeniach emisji przyjęto rozładunek 6 silosów w porze 

dnia i 2 silosów w porze nocy. 

 

Moce akustyczne urządzeń są zgodne z danymi przedstawionymi 

we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego „Dla instalacji 

hodowli trzody chlewnej o 2450 stanowiskach dla macior, 

zlokalizowanej na terenie fermy trzody chlewnej nowy świat 49-315 

Mąkoszyce gm. Lubsza" z listopada 2012 r. 

SP2 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F7. 
55 

0,5h/8h w porze dnia 

0,5h/1 h w porze nocy 
1 

SP3 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F1. 
55 0,5h/8h w porze dnia 1 

SP4 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F3. 
55 0,5h/8h w porze dnia 1 

SP5 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F6. 
55 0,5h/8h w porze dnia 1 

SP6 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku F11. 
55 0,5h/8h w porze dnia 1 

Planowana rozbudowa instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17) 

WS1 
Wentylatory ścienne/szczytowe o 

wydajności 38000m3/h umieszczone 

na budynku nr B1. 

89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 
Moce akustyczne oraz ilości urządzeń są zgodne z danymi 

przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej NOWY 

ŚWIAT obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli 

trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP , na działkach o nr ewid. 30/9, 

30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy Świat, gm. Lubsza” z 
WS2 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 
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Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WS3 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

grudnia 2015 r. 

WS4 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS5 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS6 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS7 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS8 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS9 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS10 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS11 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS12 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS13 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS14 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 
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Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WS15 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS16 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS17 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS18 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS19 

Wentylatory ścienne/szczytowe o 

wydajności 38000m3/h umieszczone 

na budynku nr B2. 

89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS20 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS21 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS22 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS23 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS24 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS25 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS26 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 
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Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WS27 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS28 

Wentylatory ścienne/szczytowe o 

wydajności 38000m3/h umieszczone 

na budynku nr B3. 

89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS29 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS30 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS31 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS32 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS33 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS34 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS35 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS36 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS37 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS38 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 
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Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WS39 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS40 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS41 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS42 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS43 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS44 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS45 89,4 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,89 

WS46 

Wentylator ścienny/szczytowy o 

wydajności 38000m3/h umieszczony 

na budynku nr B17. 

60 

Maksymalnie 16 

h/dobę 

Tylko pora dnia 

1,4 

WB1 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

63 cm umieszczone na dachu 

budynku B1. 

65 24h/dobę 7,14 

Moce akustyczne oraz ilości urządzeń są zgodne z danymi 

przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej NOWY 

ŚWIAT obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli 

trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP , na działkach o nr ewid. 30/9, 

30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy Świat, gm. Lubsza” z 

grudnia 2015 r. 

WB2 65 24h/dobę 7,14 

WB3 65 24h/dobę 7,14 

WB4 65 24h/dobę 7,14 

WB5 65 24h/dobę 7,14 

WB6 65 24h/dobę 7,14 

WB7 65 24h/dobę 7,14 

WB8 65 24h/dobę 7,14 

WB9 65 24h/dobę 7,14 

WB10 65 24h/dobę 7,14 

WB11 65 24h/dobę 7,14 

WB12 65 24h/dobę 7,14 

WB13 65 24h/dobę 7,14 
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Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WB14 65 24h/dobę 7,14 

WB15 65 24h/dobę 7,14 

WB16 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

63 cm umieszczone na dachu 

budynku B2. 

65 24h/dobę 7,14 

WB17 65 24h/dobę 7,14 

WB18 65 24h/dobę 7,14 

WB19 65 24h/dobę 7,14 

WB20 65 24h/dobę 7,14 

WB21 65 24h/dobę 7,14 

WB22 65 24h/dobę 7,14 

WB23 65 24h/dobę 7,14 

WB24 65 24h/dobę 7,14 

WB25 65 24h/dobę 7,14 

WB26 65 24h/dobę 7,14 

WB27 65 24h/dobę 7,14 

WB28 65 24h/dobę 7,14 

WB29 65 24h/dobę 7,14 

WB30 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

63 cm umieszczone na dachu 

budynku B3. 

65 24h/dobę 7,14 

WB31 65 24h/dobę 7,14 

WB32 65 24h/dobę 7,14 

WB33 65 24h/dobę 7,14 

WB34 65 24h/dobę 7,14 

WB35 65 24h/dobę 7,14 

WB36 65 24h/dobę 7,14 

WB37 65 24h/dobę 7,14 

WB38 65 24h/dobę 7,14 

WB39 65 24h/dobę 7,14 

WB40 65 24h/dobę 7,14 

WB41 65 24h/dobę 7,14 

WB42 65 24h/dobę 7,14 

WB43 65 24h/dobę 7,14 

WB44 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

63 cm (15 szt. ) oraz wentylator o 

średnicy Ø 50 cm (1 szt.) 

umieszczone na dachu budynku B4. 

65 24h/dobę 5,64 

WB45 65 24h/dobę 5,64 

WB46 65 24h/dobę 5,64 

WB47 65 24h/dobę 5,64 

WB48 65 24h/dobę 5,64 

WB49 65 24h/dobę 5,64 
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akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WB50 65 24h/dobę 5,64 

WB51 65 24h/dobę 5,64 

WB52 65 24h/dobę 5,64 

WB53 65 24h/dobę 5,64 

WB54 65 24h/dobę 5,64 

WB55 65 24h/dobę 5,64 

WB56 65 24h/dobę 5,64 

WB57 65 24h/dobę 5,64 

WB58 65 24h/dobę 5,64 

WB59 64 24h/dobę 5,64 

WB60 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

63 cm (15 szt. ) oraz wentylatory o 

średnicy Ø 50 cm (2 szt.) 

umieszczone na dachu budynku B5. 

65 24h/dobę 5,64 

WB61 65 24h/dobę 5,64 

WB62 65 24h/dobę 5,64 

WB63 65 24h/dobę 5,64 

WB64 65 24h/dobę 5,64 

WB65 65 24h/dobę 5,64 

WB66 65 24h/dobę 5,64 

WB67 65 24h/dobę 5,64 

WB68 65 24h/dobę 5,64 

WB69 65 24h/dobę 5,64 

WB70 65 24h/dobę 5,64 

WB71 65 24h/dobę 5,64 

WB72 65 24h/dobę 5,64 

WB73 65 24h/dobę 5,64 

WB74 65 24h/dobę 5,64 

WB75 64 24h/dobę 5,64 

WB76 64 24h/dobę 5,64 

WB77 

Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

92 cm umieszczone na dachu 

budynku B6. 

69 24h/dobę 8,6 

WB78 69 24h/dobę 8,6 

WB79 69 24h/dobę 8,6 

WB80 69 24h/dobę 8,6 

WB81 69 24h/dobę 8,6 

WB82 69 24h/dobę 8,6 

WB83 69 24h/dobę 8,6 

WB84 69 24h/dobę 8,6 

WB85 69 24h/dobę 8,6 
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akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WB86 69 24h/dobę 8,6 

WB87 69 24h/dobę 8,6 

WB88 69 24h/dobę 8,6 

WB89 69 24h/dobę 8,6 

WB90 69 24h/dobę 8,6 

WB91 69 24h/dobę 8,6 

WB92 69 24h/dobę 8,6 

WB93 69 24h/dobę 8,6 

WB94 69 24h/dobę 8,6 

WB95 69 24h/dobę 8,6 

WB96 69 24h/dobę 8,6 

WB97 69 24h/dobę 8,6 

WB98 69 24h/dobę 8,6 

WB99 69 24h/dobę 8,6 

WB100 69 24h/dobę 8,6 

WB101 69 24h/dobę 8,6 

WB102 69 24h/dobę 8,6 

WB103 69 24h/dobę 8,6 

WB104 69 24h/dobę 8,6 

WB105 69 24h/dobę 8,6 

WB106 69 24h/dobę 8,6 

WB107 69 24h/dobę 8,6 

WB108 69 24h/dobę 8,6 

WB109 69 24h/dobę 8,6 

WB110 69 24h/dobę 8,6 

WB111 69 24h/dobę 8,6 

WB112 69 24h/dobę 8,6 

WB113 69 24h/dobę 8,6 

WB114 69 24h/dobę 8,6 

WB115 69 24h/dobę 8,6 

WB116 69 24h/dobę 8,6 

WB117 69 24h/dobę 8,6 

WB118 69 24h/dobę 8,6 

WB119 69 24h/dobę 8,6 

WB120 69 24h/dobę 8,6 

WB121 69 24h/dobę 8,6 
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Źródła punktowe 

Symbol Rodzaj źródła 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 
Wysokoś

ć [m] 
Uwagi 

WB122 69 24h/dobę 8,6 

WB123 69 24h/dobę 8,6 

WB124 69 24h/dobę 8,6 

WB125 Wentylatory dachowe o średnicy Ø 

50 cm umieszczone na dachu 

budynku B9. 

64 24h/dobę 6,1 

WB126 64 24h/dobę 6,1 

SPP1 

Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego we wschodniej 

części budynku B6. 

84,0 

(równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

dla czasu 

pracy 0,5 h) 

 

0,5h/dobę 

Tylko pora dnia 
1,5 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Trzody 

Chlewnej NOWY ŚWIAT obejmująca budowę budynków 

inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP , na 

działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy 

Świat, gm. Lubsza” z grudnia 2015 r. – maksymalnie dobowo 

przeładowywane będą 2 paszowozy do dwóch różnych silosów 

przy różnych budynkach. 

W obliczeniach emisji hałasu uwzględniono więc rozładunek 

paszowozów do silosu zlokalizowanego we wschodniej części 

budynku B6 oraz rozładunek do silosu przy budynku B5.  

Moc akustyczną kompresora samochodu/cysterny/paszowozu 

przyjęto zgodnie z w/w raportem - 96,0 dB. Równoważny poziom 

mocy akustycznej przy czasie pracy wynoszącym 0,5 h wynosi 

84 dB (tą wielkość przyjęto do obliczeń emisji hałasu). 

SPP2 
Rozładunek paszowozu do silosu 

zlokalizowanego przy budynku B5. 

84,0 

(równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

dla czasu 

pracy 0,5 h) 

 

0,5h/dobę 

Tylko pora dnia 
1,5 
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Źródła typu hala produkcyjna 

Jako źródła typu hala produkcyjna (powierzchniowe) na terenie planowanej 

biogazowni potraktowano:  

- zbiorniki fermentacyjne „ZF1” i „ZF2” (wewnątrz będą pracowały mieszadła 

całkowicie zanurzone w cieczy), 

- zbiorniki magazynowe „ZM1”, „ZM2” i „ZM3” (wewnątrz będą pracowały mieszadła 

całkowicie zanurzone w cieczy), 

- budynki techniczne, w których będą pracowały pompy procesowe „PP1”, „PP2” i 

„PP3”, 

- kontener jednostki kogeneracyjnej „MK”. 

Zbiorniki fermentacyjne oraz zbiorniki magazynowe zostaną wykonane jako szczelne 

zbiorniki żelbetowe, zaś nad zbiornikami zostanie zainstalowany zbiornik biogazu w postaci 

gazoszczelnej kopuły. W obliczeniach przyjęto dla ścian w/w zbiorników współczynnik 

izolacyjności akustycznej wynoszący 40 dB, zaś dla dachu (kopuły gazoszczelnej) – 20 dB. 

Budynki techniczne („PP1”, „PP2”, „PP3”) oraz pomieszczenie modułu 

kogeneracyjnego zostaną wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej i 

okładzinami z blach stalowych powlekanych – przyjęto izolacyjność akustyczną wynoszącą 

25 dB zgodnie z załącznikiem nr 3 Instrukcji ITB 338/2008. Przy czym pomieszczenie 

jednostki kogeneracyjnej zostanie dodatkowo zaizolowane wełną mineralną, tak aby 

izolacyjność akustyczna ścian i dachu wynosiła minimum 40 dB. Dostawca kontenerów, w 

których umieszczony będzie moduł kogeneracyjny zapewnia dostosowanie izolacyjności 

akustycznej przegród kontenera do uwarunkowań środowiskowych danej biogazowni. 

Izolacyjność kontenera może być większa niż zakładane 40 dB, jeżeli była by taka 

konieczność – jest to technicznie możliwe do wykonania. 

Dodatkowo uwzględniono źródła typu hala produkcyjna znajdujące się na terenie 

instalacji do hodowli trzody chlewnej (na działce o nr ewid. 30/27 położonej w m. Nowy 

Świat). W obliczeniach emisji hałasu przyjęto budynki istniejącej chlewni - uwzględniono 12 

budynków (F1-F12). Istniejące budynki chlewni posiadają ściany murowane z elementów 

drobnowymiarowych - przyjęto izolacyjność akustyczną wynoszącą 46 dB, jak dla ściany z 

bloczków z betonu komórkowego o grubości 240mm lub jak dla wypełnienia szkieletu 



114 

 

żelbetonowego murem z cegły kratówki o grubości 250mm zgodnie z załącznikiem nr 3 

Instrukcji ITB 338/2008. Jako izolacyjność akustyczną dachów przyjęto 28 dB – jak dla 

przekrycia dachowego z pojedynczych powlekanych blach fałdowanych ocieplanych wełną 

mineralną zgodnie z załącznikiem nr 3 Instrukcji ITB 338/2008.  

Ponadto uwzględniono źródła typu hala produkcyjna, które powstaną w związku z 

planowaną rozbudową instalacji do hodowli trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 

30/10, 30/11, 30/12, 30/17). W obliczeniach emisji hałasu od planowanej rozbudowy 

instalacji do hodowli trzody chlewnej przyjęto 8 budynków (budynki B1-B6, B9 i B17). 

Izolacyjność akustyczną ścian i dachów przyjęto zgodnie z raportem o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej NOWY ŚWIAT 

obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP 

, na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy Świat, gm. Lubsza” z 

grudnia 2015 r., tj. izolacyjność akustyczna ścian wynosi 25 dB, a izolacyjność akustyczna 

dachu 28 dB.  

Poziom hałasu wewnątrz budynków chlewni przyjęto jako 70 dB, zgodnie z raportem 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej 

NOWY ŚWIAT obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w 

liczbie 3282 DJP , na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy 

Świat, gm. Lubsza” z grudnia 2015 r. 

 W obliczeniach ściany i dachy hal/budynków, wewnątrz których zlokalizowane będą 

źródła hałasu, potraktowano jako powierzchniowe źródła hałasu zgodnie z metodyką 

przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008. Poziom mocy akustycznej źródła 

powierzchniowego jest wyliczany na podstawie wzoru: 

𝐿𝑊𝑛 = 𝐿𝑤𝑒𝑤 + 10 log 𝑆 − 𝑅 − 6 

gdzie: 

Lwew - poziom dźwięku i A lub poziom ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości 

wewnątrz hali w odległości 1 m od każdej ściany i dachu, dB; 

S - powierzchnia ściany (dachu), m2; 

R - izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części, dB. 
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Do programu obliczeniowego jako poziom mocy akustycznej źródła 

powierzchniowego wprowadzono poziom dźwięku A wewnątrz hali w odległości 1 m od 

każdej ściany i dachu (Lwew) pomniejszony o izolacyjność akustyczną danej ściany/dachu (R). 

Program SoundPLAN ma opcję zaznaczenia, że wprowadzony poziom emisji realizowany 

jest jako natężenie dźwięku dB/m2. Zatem im większe źródło obszarowe, tym większa 

intensywność łącznie emitowanych dźwięków. Łącznie natężenie dźwięku źródła stanowi 

określony poziom (wprowadzony do programu) plus 10*log(rozmiaru źródła), który program 

sam uwzględnia.   

W tabeli poniżej przedstawiono źródła typu hala produkcyjna wprowadzone do 

programu obliczeniowego. 

Tabela 14.Źródła typu hala produkcyjna. 

Źródła typu hala produkcyjna 

Nr 

źró

dła 

Rodzaj źródła Symbol 

Średni poziom 

hałasu 

wewnątrz 

budynku w 

odległości 1 m 

od każdej ze 

ścian i dachu 

[dB] 

Współczynnik 

izolacyjności 

akustycznej 

przegród [dB] 

Czas 

pracy 
Uwagi 

Planowana inwestycja - biogazownia rolnicza 

1 
Zbiornik 

fermentacyjny 

ZF1-a – ZF1-d 

(ściany) 
78 

40 dB – ściany 

24h/dobę   

ZF1-dach 20 dB - dach 

2 
Zbiornik 

fermentacyjny 

ZF2-a – ZF2-d 

(ściany) 
78 

40 dB – ściany 

24h/dobę   

ZF2-dach 20 dB - dach 

3 
Zbiornik 

magazynowy 

ZM1-a – ZM1-d 

(ściany) 
78 

40 dB – ściany 

24h/dobę   

ZM1-dach 20 dB - dach 

4 
Zbiornik 

magazynowy 

ZM2-a – ZM2-d 

(ściany) 
78 

40 dB – ściany 

24h/dobę   

ZM2-dach 20 dB - dach 

5 
Zbiornik 

magazynowy 

ZM3-a – ZM3-d 

(ściany) 
78 

40 dB – ściany 

24h/dobę   

ZM3-dach 20 dB - dach 

6 

Budynek 

techniczny – 

stacja pomp 

PP1-a – PP1-d 

(ściany) 
90 

25 dB – ściany 

i dach 
24h/dobę  

PP1-dach 

7 

Budynek 

techniczny – 

stacja pomp 

PP2-a – PP2-d 

(ściany) 
90 

25 dB – ściany 

i dach 
24h/dobę  

PP2-dach 
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8 

Budynek 

techniczny – 

stacja pomp 

PP3-a – PP3-d 

(ściany) 
90 

25 dB – ściany 

i dach 
24h/dobę  

PP3-dach 

9 

Pomieszczenie 

Jednostki 

kogeneracyjnej 

MK 117 
40 dB – ściany 

i dach 
24h/dobę  

Istniejąca instalacja do hodowli trzody chlewnej (na działce o nr ewid. 30/27) 

1 
Budynek chlewni 

nr F1. 
F1 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

2 
Budynek chlewni 

nr F2. 
F2 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

3 
Budynek chlewni 

nr F3. 
F3 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

4 
Budynek chlewni 

nr F4. 
F4 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

5 
Budynek chlewni 

nr F5. 
F5 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

6 
Budynek chlewni 

nr F6. 
F6 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

7 
Budynek chlewni 

nr F7. 
F7 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

8 
Budynek chlewni 

nr F8. 
F8 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

9 
Budynek chlewni 

nr F9. 
F9 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

10 
Budynek chlewni 

nr F10. 
F10 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

11 
Budynek chlewni 

nr F11. 
F11 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

12 
Budynek chlewni 

nr F12. 
F12 70 

46 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

Planowana rozbudowa instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17) 

1 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B1. 

B1 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

2 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B2. 

B2 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

3 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B3. 

B3 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

4 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B4. 

B4 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

5 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B5. 

B5 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

6 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B6. 

B6 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

7 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B9. 

B9 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

8 

Planowany 

budynek chlewni 

nr B17. 

B17 70 
25 dB – ściany 

28 dB - dach 
24h/dobę  

Źródła ruchome 
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W obliczeniach hałasu pochodzącego od źródeł ruchomych (pojazdów ciężarowych, 

pojazdów osobowych, ładowarki) posłużono się metodyką zgodną z Instrukcją ITB 338/2008. 

Wykorzystano poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych wg Załącznika nr 5 do 

Instrukcji ITB 338/2008, które przedstawiono w tabelach poniżej: 

Tabela 15. Poziomy mocy akustycznej pojazdów ciężkich zgodnie z zał. nr 5 do Instrukcji ITB 338/2008. 

Operacja 
Moc akustyczna 

LMA, dB 
Czas operacji, s 

Start 105 5 

Hamowanie 100 3 

Jazda po terenie, m.in. 

manewrowanie 
100 

(zależy od długości 

drogi) 

Tabela 16. Poziomy mocy akustycznej pojazdów lekkich zgodnie z zał. nr 5 do Instrukcji ITB 338/2008. 

Operacja 
Moc akustyczna 

LMA, dB 
Czas operacji, s 

Start 97 5 

Hamowanie 94 3 

Jazda po terenie, m.in. 

manewrowanie 
94 

(zależy od długości 

drogi) 

Jako poziom mocy akustycznej ładowarki pracującej na terenie biogazowni przyjęto 

wartość 105 dB dla startu oraz 101 dB dla jazdy i hamowania. 

Zgodnie z metodyką przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008 drogę przejazdu 

każdego źródła ruchomego lub obszar, po którym poruszają się pojazdy, zamienia się na zbiór 

zastępczych źródeł dźwięku i/lub identyfikuje się każde miejsce postojowe, zastępując je 

punktowym źródłem hałasu. Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny 

poziom mocy akustycznej zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2 do 

Instrukcji ITB338/2008, który wygląda następująco: 

LWeqn = 10log [
1

T
∑ ti ∙ 100,1LWn

N

n=1

] ,   dB 

gdzie: 

LWeqn - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego), dB 

LWn - poziom mocy danej opcji ruchowej, dB 

ti - czas trwania danej operacji ruchowej, s 

N - liczba operacji ruchowych w czasie T, 
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T - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s. 

Do obliczeń przyjęto orientacyjne trasy poruszania się pojazdów po terenie inwestycji. 

Trasy te zostały podzielone na odcinki ze względu na zmianę kierunku poruszania się 

pojazdu. Każdy z odcinków został zamieniony na dwa punktowe źródła hałasu, dla których 

wyliczono równoważny poziom mocy akustycznej. Trasy poruszania się pojazdów po terenie 

biogazowni oraz po terenie instalacji do hodowli trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 

30/27, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17) przedstawiono na rysunkach poniżej.  
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Rysunek 14. Trasy transportu kołowego na terenie planowanej biogazowni. 
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Rysunek 15. Trasy transportu kołowego na terenie istniejącej instalacji do hodowli trzody chlewnej (działka nr 30/27). 
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Rysunek 16. Trasy transportu kołowego na terenie planowanej rozbudowy instalacji trzody chlewnej (działki nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17). 



122 

 

Przewiduje się, że natężenie ruchu pojazdów po terenie inwestycji będzie wynosiło: 

 maksymalnie 8 samochodów ciężarowych na 16 h w porze dnia – odbiór masy 

pofermentacyjnej (do obliczeń przyjęto 4 samochody na 8 h; w porze nocy nie będzie 

odbywał się transport masy pofermentacyjnej) – przyjęto wjazd i wyjazd na teren 

inwestycji (trasa T1), 

 maksymalnie 17 samochodów ciężarowych na 16 h w porze dnia – dowóz substratów 

(do obliczeń przyjęto 9 samochodów na 8 h w porze dnia; w porze nocy nie będzie 

odbywał się transport substratów) – przyjęto wjazd i wyjazd na teren inwestycji (trasa 

T2); 

 maksymalnie 8 pojazdów osobowych na 24 h (ponieważ zakład będzie pracował w 

trybie trzyzmianowym do obliczeń przyjęto 4 pojazdy osobowe na 8 h w porze dnia 

oraz 4 pojazdy na 1 h w porze nocy) – przyjęto wjazd i wyjazd na teren inwestycji 

(trasa T3); 

 praca jednej ładowarki (łączny czas pracy to ok 4 h/8 h w porze dnia). W obliczeniach 

przyjęto, że ładowarka przez ok. 220 minut będzie jeździła po terenie inwestycji, a 

hamowanie i starty zajmą jej łącznie 20 minut. Trasę poruszania się ładowarki 

podzielono na dwa odcinki o różnych długościach, w obliczeniach przyjęto, że 

ładowarka będzie się poruszała po odcinku 1 łącznie przez około 4 800 s, po odcinku 

2 łącznie ok. 8 400 s (razem 13 200 s, czyli 220 minut) (trasa Ł). 

W obliczeniach przyjęto następujący ruch pojazdów po terenie istniejącej instalacji do 

hodowli trzody chlewnej (na działce o nr ewid. 30/27): 

 maksymalnie 4 samochody ciężarowe na 8h w porze dnia - przyjęto wjazd i wyjazd na 

teren zakładu (trasa T4),  

W obliczeniach przyjęto następujący ruch pojazdów po terenie planowanej rozbudowy 

instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17):  

 maksymalnie 4 samochody ciężarowe na 8h w porze dnia - przyjęto wjazd i wyjazd na 

teren zakładu (ilość pojazdów rozłożona proporcjonalnie na trasy T5 i T6),  

Ilości pojazdów dla istniejącej i planowanej do rozbudowy instalacji do hodowli 

trzody chlewnej przyjęto zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

pn. „Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej NOWY ŚWIAT obejmująca budowę budynków 
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inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP , na działkach o nr ewid. 30/9, 

30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb Nowy Świat, gm. Lubsza” z grudnia 2015 r.. 

Do obliczeń przyjęto średnią prędkość poruszania się pojazdów ciężarowych 

wynoszącą 10 km/h (2,8m/s) oraz osobowych 20 km/h (5,6ms). 

W tabeli poniżej przedstawiono źródła punktowe wprowadzone do programu 

obliczeniowego. 

Tabela 17. Źródła punktowe – pojazdy. 

Źródła punktowe - pojazdy 

Symbol Rodzaj źródła 

Długość 

odcinka 

[m] 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 

[czas przejazdu jednego samochodu x ilość 

pojazdów x (wjazd/wyjazd)] 

Wyso

kość 

[m] 
Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

Planowana inwestycja - biogazownia rolnicza 

T1-1 
Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 1, odcinek 1) 

Ok. 330 85,2 - ok. 117,9s x 4 x 2 = 943,2 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T1-2 
Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 1, odcinek 2) 

Ok. 30 74,7 - ok. 10,7s x 4 x 2 = 85,6 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T1-s 

Samochód ciężarowy –  

start  

(trasa 1) 

- 73,4 - ok. 5s x 4 = 20 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T1-h 

Samochód ciężarowy – 

hamowanie  

(trasa 1) 

- 66,2 - ok. 3s x 4 = 12 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T2-1 

Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 2, odcinek 1) 

Ok. 330 88,7 - ok.117,9s x 9 x 2 = 2122,2 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T2-2 

Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 2, odcinek 2) 

Ok. 90 83,0 - ok. 32,1s x 9 x 2 = 577,8 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T2-s 

Samochód ciężarowy – 

start  

(trasa 2) 

- 76,9 - ok. 5s x 9 = 45 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T2-h 

Samochód ciężarowy –

hamowanie  

(trasa 2) 

- 69,7 - ok. 3s x 9 = 27 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T3-1 

Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 3, odcinek 1) 

Ok. 330 76,1 85,2 
ok. 58,9s x 4 x 2 = 471,2 s/8h w ciągu dnia 

ok. 58,9s x 4 x 2 = 471,2 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

T3-2 

Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 3, odcinek 2) 

Ok. 10 61,0 70,0 
ok. 1,8s x 4 x 2 = 14,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 1,8s x 4 x 2 = 14,4 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

T3-3 

Samochód ciężarowy – 

jazda  

(trasa 3, odcinek 3) 

Ok. 15 62,8 71,8 
ok. 2,7s x 4 x 2 = 21,6 s/8h w ciągu dnia 

ok. 2,7s x 4 x 2 = 21,6 s/1h w ciągu nocy 
0,5 
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T3-s 

Samochód ciężarowy –

start  

trasa 3 

- 65,4 74,4 
ok. 5s x 4 = 20 s/8h w ciągu dnia 

ok. 5s x 4 = 20 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

T3-h 

Samochód ciężarowy –

hamowanie  

trasa 3 

- 60,2 69,2 
ok. 3s x 4 = 12 s/8h w ciągu dnia 

ok. 3s x 4 = 12 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

Ł-1 
Ładowarka-jazda 

(odcinek 1) 
- 93,2 - Ok. 4800 s/8h w ciągu dnia 0,5 

Ł-2 
Ładowarka-jazda 

(odcinek 2) 
- 95,6 - Ok. 8400 s/8h w ciągu dnia 0,5 

Ł-s Ładowarka-start - 88,2 - Ok. 600 s/8h w ciągu dnia 0,5 

Ł-h Ładowarka-hamowanie - 84,2 - Ok. 600 s/8h w ciągu dnia 0,5 

Istniejąca instalacja do hodowli trzody chlewnej (na działce o nr ewid. 30/27) 

T4-1 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 4 odcinek 1) 
Ok. 210 83,2 - ok. 75s x 4 x 2 = 600 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T4-2 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 4 odcinek 2) 
Ok. 220 83,4 - ok. 78,6s x 4 x 2 = 628,8s/8h w ciągu dnia 0,5 

T4-3 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 4 odcinek 3) 
Ok. 180 82,5 - ok.64,3s x 4 x 2 = 514,4 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T4-s 
Samochód ciężarowy – 

trasa 4 start  
- 73,4 - ok. 5s x 4= 20 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T4-h 
Samochód ciężarowy – 

trasa 4 hamowanie  
- 66,2 - ok. 3s x 4= 12 s/8h w ciągu dnia 0,5 

Planowana rozbudowa instalacji trzody chlewnej (na działkach o nr ewid. 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17) 

T5-1 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 5 odcinek 1) 
Ok. 360 82,5 - ok. 128,6s x 2 x 2 = 514,4 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T5-s 
Samochód ciężarowy – 

trasa 5 start  
- 70,4 - ok. 5s x 2 = 10 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T5-h 
Samochód ciężarowy – 

trasa 5 hamowanie  
- 63,2 - ok. 3s x 2 = 6 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T6-1 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 6 odcinek 1) 
Ok. 140 78,4 - ok. 50s x 2 x 2 = 200 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T6-2 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 6 odcinek 2) 
Ok. 200 80,0 - ok. 71,4s x 2 x 2 = 285,6s/8h w ciągu dnia 0,5 

T6-3 
Samochód ciężarowy – 

jazda (trasa 6 odcinek 3) 
Ok. 210 80,2 - ok.75s x 2 x 2 = 300 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T6-s 
Samochód ciężarowy – 

trasa 6 start  
- 70,4 - ok. 5s x 2 = 10 s/8h w ciągu dnia 0,5 

T6-h 
Samochód ciężarowy – 

trasa 6 hamowanie  
- 63,2 - ok. 3s x 2 = 6 s/8h w ciągu dnia 0,5 

W celu oszacowania zasięgu oraz skali oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny 

przeprowadzono prognozę hałasu w programie komputerowym SoundPLAN Essential 4.0, 

w oparciu o normę PN-ISO 9613-2, instrukcję ITB nr 338/2008 oraz wytyczne Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska (dot. współczynnika G). Prognozę przeprowadzono dla 

najgorszej sytuacji z punktu widzenia klimatu akustycznego dla pory dnia oraz dla pory nocy.  

Ponieważ teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obliczenia przeprowadzono w sieci punktów na wysokości 1,5 m i 4 m. 

Obliczenia przeprowadzono dla temperatury powietrza 10°C i wilgotności 70%. 
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Rozpatrywany w prognozie teren stanowią w pewnej mierze grunty porowate (tereny 

zielone), niemniej jednak w celu prognozy hałasu w najmniej korzystnej sytuacji 

uwzględniono możliwość zamarzania gruntu i do obliczeń przyjęto współczynnik gruntu 

równy zero (G=0).  

Ponadto przeprowadzono obliczenia także dla punktów obserwacji zlokalizowanych 

na granicy terenów chronionych akustycznie. Lokalizację tych punktów przedstawiono na 

rysunku w załączniku nr 5. 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki obliczeń prognozy rozprzestrzeniania się 

hałasu dla wyznaczonych punktów recepcyjnych - pełny wydruk wyników znajduje się 

w załączniku nr 5, 

Tabela 18. Wyniki obliczeń w punktach recepcyjnych. 

L.p. Lokalizacja 

Prognozowany poziom 

hałasu w punkcie [dB] 

Dopuszczalny poziom 

hałasu [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

1. 

Granica terenów chronionych 

akustycznie oznaczonych symbolem 

12.8.MZ, MJ (zgodnie z obowiązującym 

mpzp*) 

39,4 35,0 55 45 

2. 

Granica terenów chronionych 

akustycznie oznaczonych symbolem 

12.6.MZ, MJ (zgodnie z obowiązującym 

mpzp*) 

41,1 36,6 55 45 

3. 

Granica terenów chronionych 

akustycznie oznaczonych symbolem 

20.18.U, MW (zgodnie z obowiązującym 

mpzp*) 

40,3 32,0 55 45 

4. 

Granica terenów chronionych 

akustycznie oznaczonych symbolem 

20.5.MZ, MJ (zgodnie z obowiązującym 

mpzp*) 

38,0 30,1 55 45 

5.  

Granica terenów chronionych 

akustycznie oznaczonych symbolem 

20.16.MZ, MJ (zgodnie z 

obowiązującym mpzp*) 

45,0 34,5 55 45 

6.  

Budynek mieszkalny w obrębie 

zabudowy zagrodowej na działce nr 

297/2 

45,2 41,3 55 45 

*mpzp - Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 kwietnia 2008 wraz ze zmianami: Uchwała Nr 

XLI/275/2013 z dnia 21 listopada 2013r., Uchwała Nr XLII/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.; 
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Przeprowadzona prognoza wykazała, że na terenach chronionych akustycznie nie 

wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, zarówno dla pory dnia, jak 

i nocy. 

W załączniku nr 5 przedstawiono tabelę z danymi wprowadzonymi do programu oraz 

wyniki obliczeń w formie graficznej i tabelarycznej dla obliczeń przeprowadzonych w sieci 

punktów na wysokości 1,5 i 4 m dla pory dnia i pory nocy. 

3.18.5.3. Faza likwidacji 

W fazie likwidacji emisja hałasu do środowiska będzie zbliżona do emisji powstającej 

w trakcie procesu budowy elektrociepłowni, przy czym będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. 

3.18.6. Gazy i pyły. 

3.18.6.1. Faza realizacji 

 Podczas realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie 

pochodziła głównie od pojazdów spalinowych poruszających się po terenie inwestycji.  

Będzie to emisja o charakterze krótkoterminowym. Przewidywany czas realizacji inwestycji 

to około 4-6 miesięcy. Przeważając ilość spali od pojazdów poruszających się po terenie 

inwestycji będzie pochodziła od koparek. W celu oszacowania wielskości emisji gazów i 

pyłów na etapie realizacji  założono, że po terenie inwestycji będą poruszały się dwie koparki 

o mocy około 100 kW spełniające normy spalania UE stage III A. Norma stage III A zakłada 

emisję węglowodorów i tlenków azotu łącznie na poziomie 4 g/kwh oraz pyłu PM10 na 

poziomie 0,3 g/kWh. Łączny czas pracy koparek wyniesie około 200 godzin, stąd 

przewidywana emisja wyniesie: 

 HC + NOx = 80 kg, 

 PM10 = 6 kg 

3.18.6.2. Faza użytkowania 

Emisje z energetycznego spalania biogazu 

Emisja gazów i pyłów ze spalania biogazu w module kogeneracyjnym została 

obliczona na podstawie danych producenta, zawartości siarki w biogazie po jego 

wcześniejszym oczyszczeniu oraz wskaźników emisji dla spalania wysokometanowego gazu 

ziemnego przedstawionych w materiałach informacyjno- instruktażowych Ministerstwa 
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Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 1/96. Obliczenia emisji z 

planowanego modułu kogeneracyjnego oparto częściowo na specyfikacji technicznej 

przykładowego silnika JGS 320 GS-B.L o mocy 999 kW. Broszura z danymi technicznymi 

wspomnianego modułu stanowi załącznik nr 6. Wskaźnik emisji tlenków azotu dla modułu 

kogeneracyjnego, zaproponowany przez producenta wynosi 500 mg/m3. 

Stężenie H2S w biogazie wyniesie 50 ppm. Stężenie 50 ppm H2S oznacza że 50 

cząsteczki H2S znajduje się w jednym milionie cząsteczek biogazu. Zgodnie z liczbą 

Avogadra 1 mol cząsteczek to 6,022 x 1023 cząsteczek. 1 mol biogazu (gazu) w warunkach 

normalnych wynosi 22,4 dm3, czyli 0,0223 m3. Biorąc pod uwagę powyższe w 1 m3 biogazu 

znajduje się 2,7 x 1025  cząsteczek, biorąc pod uwagę że na każdy milion cząsteczek w 

przedmiotowym przypadku przypadają 50 cząsteczek H2S to w jednym m3 biogazu znajduje 

się 1,35 x1021  cząsteczek H2S, czyli 0,00224 mola H2S. W wyniku spalenia jednego mola H2S 

powstanie jeden mol SO2, czyli po spaleniu 0,00224 mola H2S powstanie 0,00224 mola SO2. 

Masa molowa SO2 wynosi 64 g/mol, stąd w wyniku spalenia 1 m3 biogazu powstanie 143 mg 

SO2, na tej podstawie przyjęto wskaźnik unosu dla SO2 równy 143 mg/m3. 

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających 

wykorzystane do obliczeń. 

Tabela 19. Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających. 

Substancja Wskaźnik unosu [mg/m3] 

SO2 143 

NOx 
500 

 

CO 800 

Pył (PM10) 15 

 

Zgodnie z przedłożoną specyfikacją techniczną modułu maksymalna ilość spalanego 

biogazu w ciągu godziny może wynieść 547 m3 i taką wartość przyjęto do obliczeń emisji 

maksymalnej.  Emisja z silnika modułu kogeneracyjnego została obliczona na podstawie 

wzoru: 

𝑬 = 𝑩 ∙ 𝒘 

Gdzie: 
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E – emisja kg/h, 

B – ilość spalonego paliwa [m3/h], 

w - wskaźnik emisji substancji zanieczyszczającej [mg/m3]. 

 Emisje roczną obliczono natomiast na podstawie szacowanej rocznej ilości spalanego 

biogazu – 4 300 000 nm3/rok, uwzględniając przy tym czas pracy awaryjnego kotła/pochodni 

(10% czasu w roku). W sytuacji, w której 876 h w ciągu roku pochodnia awaryjna będzie 

spalał biogaz, właściwy moduł przez resztę roku spali ok. 4 150 000 m3, przy średnim 

spalaniu ok. 526,4 m3/h. W tabeli poniżej przedstawiono obliczoną emisję maksymalną oraz 

roczną z uwzględnieniem czasu pracy kotła awaryjnego (dane przyjęte do obliczeń) oraz 

dodatkowo emisje roczną z modułu w przypadku, gdy tylko kogenerator główny będzie 

odpowiedzialny za spalenie wytworzonego biogazu. 

Tabela 20. Wyniki emisji z modułu kogeneracyjnego. 

Substancja Emisja maksymalna [kg/h] 

Emisja roczna [Mg/rok] 
Zakładająca czas pracy 7884 h i 

średnie spalanie w wysokości 526,4 

m3/h 

Emisja roczna [Mg/rok] 
Zakładająca ciągłą pracę modułu 

przez 8760 h ze zużyciem biogazu 

4 300 000 m3/h 

SO2 0,0782 0,5935 0,6149 

NOx 0,2735 2,0750 2,1500 

CO 0,4376 3,3200 3,4400 

Pył (PM10) 0,0082 0,0623 0,0645 

Planuje się, że moduł kogeneracyjny będą pracował od 7884 – 8760 godzin w roku. 

Moduł zostanie wyposażony w komin o wysokości 10 m i średnicy 350 mm. Prędkość gazów 

na wylocie została oszacowana na podstawie średnicy komina oraz ilości spalin suchych, 

które zgodnie z przedłożoną wcześniej specyfikacją silnika JGS 320 GS-B.L o mocy 999 kW 

wyniosą ok. 3653 m3/h.  

 Na terenie inwestycji zostanie zainstalowana pochodnia awaryjna do spalania biogazu. 

Jej szacowany czas pracy nie przekroczy 876 h. Na danym etapie inwestycji nie wybrano 

jeszcze konkretnego producenta oraz modelu pochodni, a urządzenia tego typu często 

wykonywane są na indywidualne zlecenie, po przeprowadzeniu przetargów. Inwestor zakłada 

instalację pochodni o nominalnej wydajności cieplnej 900 kW, o sprawności ok. 90 %. 

Prawdopodobny emitor awaryjnego źródła spalania będzie miał wysokość ok. 9 m przy 

średnicy ok. 0,25 m. Obliczenia emisji z pochodni awaryjnej prowadzono w module 

„Spalanie” dla Operatu FB kwalifikując pochodnię jako urządzenie na paliwo gazowe, które 

spala gaz ziemny wysokometanowy >= 30 MW, gdzie wartość opałowa wykorzystywanego 
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biogazu wyniesie ok 21 000 kJ/m3, a zawartość siarki nie przekroczy 40 mg/m3. Uznano, że 

oczyszczony biogaz będzie bardzo zbliżony parametrami do gazu ziemnego o wysokiej 

zawartości metanu. Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

 

 

[m3/h] 

 

gdzie:  Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 



 

- sprawność cieplna urządzenia 

 

 W przypadku pochodni awaryjnej wydajność cieplna  = 900 kW * 3600 = 3240000 

kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa = Bmax = 3240000/(21000  *  0,9) = 171,43 

m3/h 

Wzory do obliczenia emisji: 

Emisja z awaryjnego źródła spalania biogazu 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

 

Ep  = 0,00017143 * 12 = 0,0020571 kg/h 

Zawartość pyłu do 2,5 µm w emitowanym pyle = 100 % 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 
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ESO2 = 0,00017143 * 2 * 40 = 0,013714 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

 

ENOx= 0,00017143 * 4800 = 0,823 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

 

ECO= 0,00017143 * 270 = 0,0463 kg/h 

 

Bmax = 0,17143 tys.m3/h   Brok = 150,173 tys.m3/rok 

 

Tabela 21. Zestawienie wielkości emisji z pochodni awaryjnej. 

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Wskaźnik 

emisji 
Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył 12 0,571 0,002057 0,001802 0,0002057 

w tym pył do 2,5 µm 12 0,571 0,002057 0,001802 0,0002057 

w tym pył do 10 µm 12 0,571 0,002057 0,001802 0,0002057 

Dwutlenek siarki (SO2) 80 3,81 0,01371 0,01201 0,001371 

Tlenki azotu jako NO2 4800 228,6 0,823 0,721 0,0823 

Tlenek węgla (CO) 270 12,86 0,0463 0,0405 0,00463 

Czas emisji =  876   godzin 

= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

  VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + xCxHy' 

  VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + y/2CxHy’ + H2O’ 
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  VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ +  (x+y/4)CxHy’ – O2’ 

  Vpmin = VO2min/0,21 

  VN2 = N2’ + 0,79Vpmin 

  VO2 = 0,21(-1)Vpmin 

  Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 
 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4 62,50 0,62500 1,25000 1,25000 5,95238 5,40774 0,18750 7,47024 

N2 1,00 - - 0,00000 0,00000 0,01000 - 0,01000 

CO2 35,00 0,35000 - 0,00000 0,00000 - - 0,35000 

H2 0,75 - 0,00750 0,00375 0,01786 0,01622 0,00056 0,02429 

O2 0,75 - - -0,00750 -0,03571 -0,03245 -0,00113 -0,03357 

Razem 100,00 0,97500 1,25750 1,24625 5,93452 5,40151 0,18694 7,82095 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 6,56345 m3/ 

m3 gazu. 

Po uwzględnieniu zawilżenia powietrza 0,01 kg/kg,  ilość spalin wilgotnych = 7,93028 m3/m3. 

Ilość spalin ze spalania 171,43 m3/h  gazu =  1359,5 m3/h, spalin suchych = 1125,2 m3/h, O2 =  

2,848 % 

 Tk = 413,2 - 0 *   9   = 413,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 1359,5 * 413,2 / 273,15 = 2056,3 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  *d2/4 = 3,1416 * 0,252/4 = 0,049 m2 

 

Szacowana prędkość gazów u wylotu z emitora: 

         Vg             2056,3      

 w = ---------- =  --------------- = 11,64 m/s 

      F * 3600       0,049 * 3600   

Na terenie inwestycji  przewiduje się pracę jednego urządzenia awaryjnego 

przeznaczonego do spalania biogazu  - pochodni awaryjnej. 

Emisje z "części biogazowej"– zapachy typowe 
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 W celu określenia uciążliwości zapachowej pochodzącej od przedmiotowej 

biogazowni, przeanalizowano emisję zapachów typowych dla pracy owej instalacji. 

Substancją odorotwórczą, która jest odpowiedzialna za nieprzyjemny zapach i towarzyszy 

funkcjonowaniu omawianej inwestycji jest amoniak. Do emisji tego typu substancji będzie 

dochodziło z załadunku zasobnika oraz z silosa na kiszonkę. 

 Na terenie inwestycji źródłem emisji substancji złowonnych są dwa rodzaje emitorów 

powierzchniowych, tj: 

 silos kiszonki (KISZ) – kiszonka jest składowana pod szczelnym przykryciem, 

do emisji z płyty będzie dochodziło jedynie w trakcie załadunku surowca na ładowarkę. 

Przyjęto, że folia ochronna znad płyty w miejscu składowania kiszonki przy jednorazowym 

rozładunku jest zdjęta przez około 30 minut (1800 sekund) dziennie, a odkryta powierzchnia 

nie będzie przekraczała zwykle 100 m2. Kiszonka będzie ładowana dwa razy dziennie. Ilość 

godzin z emisją z tego procesu, z jednego silosu, w ciągu roku wyniesie 730 godziny.  

 klapa zasobnika – zasobnik będzie pełnił funkcję dozowania takich surowców 

jak: kiszonka, słoma, wysłodki, trawy. Dozowanie przeprowadzane będzie dwa razy w ciągu 

dnia, po ok. 30 min (1800 sek.) podczas, którego powierzchnia otwartej klapy wyniesie nie 

więcej niż 12 m2. W obliczeniach założono emisje jak ze składowania kiszonki. Inwestycja 

zakłada funkcjonowanie jednego zbiornika (Zs), ilość godzin z emisją w ciągu roku wyniesie 

730 godzin. 

 Do określenia zasięgu oddziaływania substancji zapachowych na jakość środowiska 

wykorzystano emisję amoniaku i siarkowodoru, które głównie odpowiadają za zapachy w 

biogazowniach. Do obliczeń emisji amoniaku przyjęto wskaźniki emisji  przedstawione w  

publikacjach: 

 "Iowa Concentrated Animal Feeding operations" Iowa State University and 

The University of Iowa Study Group (wyd. 2002 r.). 

 "Ammonia and Hydrogen Sulfide Emission from Livestock Production" pod 

red. Atta Atia (wyd. Alberta Agriculture, Food and Rural Development) 

 „Amonia and Other Nitrogen Compound Emission Fluxes From Non-Enteric 

Sources at Six California Dairies” pod red. Dr. Charles Krauter, California 

State University (prezentacja wyników grantu).   

Dla kiszonki przyjęto emisję amoniaku 948 µg/m2min (1,58x10-8 kg/m2s).  Z uwagi na 

brak dostępnych danych literaturowych na temat emisji siarkowodoru z kiszonki, w 

obliczeniach uwzględniono jedynie emisję amoniaku.  
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Do przeprowadzenia procesu fermentacji niezbędne będzie dostarczenie substratu w 

ilości do około 20 000 Mg/rok surowca. Zgodnie z zapotrzebowaniem biogazowni na 

surowce, dziennie na zasobnik będzie przypadało 54 Mg surowców, czyli ok. 27 Mg na jedno 

dozowanie.  

Biogazownia, ze względu na szczelny układ technologiczny, zapewniający 

doprowadzenie gnojowicy z sąsiedniej fermy bezpośrednio do instalacji, nie będzie stanowiła 

źródła emisji gazów złowonnych, tj. amoniak czy siarkowodór.  

Obliczenia emisji maksymalnej amoniaku dla załadunku kiszonki prowadzono w 

następujący sposób: 

𝐸ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 

Ehmax  - emisja maksymalna wyrażona w kg/h 

a - emisja jednostkowa wyrażona w kg/m2s 

b - powierzchnia otwartej płyty/zasobnika wyrażona w m2 

c - ilość sekund z emisją w ciągu jednej godziny. 

 Obliczenia emisji dla poszczególnych emitorów i substancji z wykorzystaniem 

wzorów opisanych powyżej przedstawiają się następująco: 

Emisja dla załadunku zasobnika (Zz): 

NH3 - Ehmax = 0,0000000158 kg/m2s * 12 m2 * 1800 s = 0,000341 kg/h 

Emisje dla załadunku kiszonki (KISZ): 

NH3 - Ehmax = 0,0000000158 kg/m2s * 100 m2 * 1800 s = 0,002844 kg/h 

 W tabeli poniżej przedstawiono obliczoną emisję amoniaku uwzględnioną w 

opracowaniu, wprowadzoną do programu obliczeniowego: 

 

Tabela 22. Emisja maksymalna amoniaku. 

Emitor 

Odkryta część 

silosu (załadunek 

kiszonki, (KISZ) 

Klapa zasobnika 

  (Zz) 

Amoniak 0,002844 0,000341 
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Czas z emisją w ciągu roku [h] 730 730 

Emisje z transportu  

Istotną częścią działalności operacyjnej „części biogazowej” jest transportowanie i 

przemieszczanie stosunkowo znacznych ilości substratów i pozostałości pofermentacyjnych z 

czym wiąże się ruch na terenie Zakładu pojazdów ciężarowych, ciągników oraz ładowarki. 

Ponadto w analizie uwzględniono również pojazdy osobowe zapewniające transport głównie 

pracownikom obsługującym instalację. 

Emisja ze środków transportu została obliczona w oparciu o aplikację: „Szacowanie 

emisji ze środków transportu w 2002 roku” autorstwa Jacka Skośkiewicza. Aplikacja 

wykorzystuje metodę szacowania emisji prof. Zdzisława Chłopka z Politechniki 

Warszawskiej. W celu obliczenia emisji od transportu w w/w aplikacji konieczne jest podanie 

natężenia ruchu na analizowanym odcinku drogi  (ilość pojazdów danego rodzaju/h), długość 

drogi, prędkości z którą poruszają się pojazdy na analizowanym odcinku oraz rodzaju 

poruszających się pojazdów. Obliczenia prowadzone są osobno dla każdego rodzaju pojazdu. 

Po wprowadzeniu w/w danych aplikacja przeprowadza obliczenia, a wynik przedstawia dla 

każdej emitowanej substancji z osobna wyrażony w g/s lub g/km lub kg/rok.  

 W tabeli poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń od poszczególnych źródeł 

transportu, przy założonej prędkości poruszania się po terenie elektrociepłowni wynoszącej 

20 km/h dla samochodów osobowych i 10 km/h dla pozostałych pojazdów.  

Tabela 23. Wskaźniki emisji ze środków transportu. 

Zanieczyszczenie 

Emisja [mg/s] 

Samochody osobowe 
Samochody 

ciężarowe/ładowarka 

CO 31,740 21,629 

C6H6 0,282 0,333 

HCal 3,424 12,225 

HCar 1,027 3,667 

NOx 3,909 42,714 

Pył PM10 0,087 3,964 

Pb 0,003 0 
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SOx 0,303 3,226 

Przewiduje się, że natężenie ruchu pojazdów po terenie inwestycji będzie 

przedstawiało się następująco: 

 T1 – Transport masy pofermentacyjnej - maksymalne natężenie godzinowe wyniesie 1 

poj/h, gdzie roczna ilość pojazdów wyniesie w sumie 2240 samochodów. Ilość godzin 

z emisją określono na 2240. Jeden pojazd ciężarowy po wyznaczonej trasie będzie 

poruszał się przez ok. 262 sek. (wjazd i wyjazd). 

 T2 – Transport surowców – dobowe natężenie ruchu wyniesie 17 poj./24h, 

maksymalne natężenie godzinowe wynosi 2 poj/h, gdzie roczna ilość pojazdów 

obsługująca daną trasę szacowana jest na 1332. Ilość godzin z emisją określono na 

666 h. Jeden pojazd ciężarowy po wyznaczonej trasie będzie poruszał się przez ok. 

302 sek. (wjazd i wyjazd). 

 Ł - ŁADOWARKA  (kwalifikowana jako pojazd ciężarowy) – maksymalny czas 

pracy w ciągu godziny to 30 minut (1800 sek). W ciągu doby czas pracy ładowarki 

wyniesie 8 h. Ilość godzin z emisją w ciągu roku wyniesie 2920.  

*Zakładana prędkość poruszania się dla pojazdów ciężarowych to 10 km/h (2,78 m/s) 

 SO – SAMOCHODY OSOBOWE – dobowy ruch pojazdów osobowych określono na 

12 poj/24h, maksymalne natężenie ruchu wyniesie 4 poj/h w związku z 

trzyzmianowym systemem pracy. Zakłada się, że w ciągu jednej godziny pojazd 

osobowy pokona trasę tylko w jednym kierunku (wjazd lub wyjazd). W ciągu doby 

wystąpi sześć takich sytuacji. Ilość godzin z emisją w ciągu roku przy 365 dniach 

pracujących wyniesie 2190. Zakładana prędkość poruszania się samochodów 

osobowych to 20 km/h (5,56 m/s) - jeden pojazd po terenie inwestycji będzie poruszał 

się przez ok. 62 sek.  

Emisja maksymalna została obliczona na podstawie wskaźników wymienionych w 

tabeli nr 5 oraz czasów pracy pojazdów w obrębie poszczególnych tras z uwzględnieniem 

maksymalnego natężenia ruchu. 

Tabela 24. Emisja maksymalna ze środków transportu planowanej inwestycji. 

Zanieczyszczenie 
Emisja kg/h 

T1 T2 SO Ł 

CO 0,0056668 0,0130640 0,0078715 0,038932 

C6H6 0,0000872 0,0002010 0,0000700 0,000599 
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HCal 0,0032028 0,0073836 0,0008493 0,022004 

HCar 0,0009608 0,0022151 0,0002548 0,006601 

NOx 0,011191 0,0257991 0,0009695 0,076885 

Pył PM10 0,0010387 0,0023945 0,0000215 0,007136 

Pb - - 0,0000008 - 

SOx 0,0008453 0,0019487 0,0000751 0,005807 

Ilość godzin z 

emisją w ciągu 

roku 

2240 666 2190 2920 

Dojazd do terenu inwestycji będzie odbywał się nieutwardzoną drogą publiczną. 

Pylenie wtórne powstające w wyniku poruszania się pojazdów dojeżdżających do biogazowni 

zostało oszacowane w oparciu o pracę modułu „Samochody” dostępnego w ramach Operatu 

FB. Trasa dojazdowa w jednym kierunku będzie wynosiła ok. 332 m. Natężenie ruchu 

uwzględniające wszystkie przejazdy (wjazd + wyjazd)  pojazdów osobowych oraz 

ciężarowych zostało określone na maksymalnie 10 przejazdów/h w jednym kierunku. Średnia 

ładowność pojazdów wyniesie ok. 11 Mg przy poniższych założeniach oraz: 

 T1 – transport masy pofermentacyjnej będzie odbywał się pojazdami o ciężarze ok. 

15 Mg, a ich ładowność wyniesie drugie ok. 25 Mg – łączna masa pojazdu 

obciążonego w 100 % to 40 Mg, w ciągu godziny jeden przejazd pełny i jeden 

przejazd pusty; 

 T2 – transport surowców będzie odbywał się pojazdami o ciężarze ok. 10 Mg, 

natomiast ok. 15 Mg wyniesie masa jego załadunku – łączna masa pojazdu 

obciążonego w 100 % to 25 Mg, w ciągu godziny dwa przejazdy puste i dwa 

przejazdy pełne; 

 SO – w ciągu godziny uwzględniono cztery przejazdy samochodów osobowych o 

łącznym ciężarze ok. 5 Mg. 

Do modułu „Samochody” wprowadzono poniższe założenia: 

 Rodzaj drogi – publiczna, 

 Zawartość frakcji unoszonego pyłu na drodze – 4,8 % - zgodnie z dostępną w 

oprogramowaniu biblioteki wartość odpowiadająca drodze do zakładu 

wykorzystującego żwir i piasek, 

 Dni z opadami deszczu lub śniegu w okresach ok. 44 %, przyjmując ok. 160 dni w 

roku z opadami atmosferycznymi, 
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 Średnia prędkość – 14 km/h (w ciągu godziny 4 przejazdy z prędkością 20 km/h i 6 

przejazdów o prędkości 10 km/h), 

 Średnia masa pojazdu – 11 Mg. 

 Skuteczność redukcji zraszania - 0 % - Droga publiczna, na której stan i rodzaj 

utwardzenie Inwestor nie ma wpływu. Inwestor nie planuje prowadzenia zraszania 

drogi publicznej. 

 Analiza zakłada roczną ilość przejazdów wszystkich pojazdów po odcinku o długości 

ok. 332 m w wysokości 11 424. Wydruki raportu w zakresie obliczeń emisji pyłu z dróg 

nieutwardzonych przedstawiono poniżej: 

Współczynniki do obliczenia wskaźnika emisji pyłu z dróg nieutwardzonych 
 

Stała PM 2,5 PM 10 Pył zawieszony 

ogółem 

k  (kg/VKT) 0,051 0,507 1,691 

a 1 1 1 

c 0,2 0,2 0,3 

d 0,5 0,5 0,3 

C (kg/VKT) 0,000101 0,000132 0,000132 

 

Wzór na wskaźnik emisji (kg/VKT): 

 

 
 

Obliczenia emisji pyłu z dróg nieutwardzonych 

Rodzaj drogi: publiczna, długość: 0,332 km. 

Zawartość frakcji lotnej pyłu na drodze (s): 4,8 % 

 

Parametr / okres 

1  

2285 h  

10 

przejazdów

/h 

 

Średnia masa pojazdu, Mg (W) 11 

Dni z opadami deszczu lub śniegu, % okresu 44 

Skuteczność redukcji emisji (zraszania), % 0 

Wilgotność powierzchni drogi, % (M) 6,5 

Średnia prędkość, km/h (S) 14 

Wskaźnik emisji, kg/VMT 0,216 

Emisja, Mg 0,918 

Łączna emisja pyłu zawieszonego ogółem: 0,918 Mg 

   
C

M

Ssk
E

c

da













5,0

3012
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Udział pyłu PM2,5: 3 %, PM10: 30,21 %. 

 Na podstawie emisji rocznej pyłu i ilości godzin z emisją obliczono emisję 

maksymalną określoną na poziomie 0,4018 kg/h. 

Zestawienie danych: 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie parametrów emitorów i emisji z 

planowanej inwestycji.  
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Tabela 25. Parametry emitorów na terenie zakładu: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat 

na  dz.  nr 30/24 obrębu Nowy Świat"  

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój 
Prędkość 

gazów 

Temper. 

gazów 
Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna 

Emisja 

średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 

Pyl-wt 

Pylenie wtórne w związku 

z wykorzystywaniem drogi 

nieutwardzonej 

0,3   L dł.332 0 293 2051,8 1543,5 pył ogółem 0,402 0,918 0,1048 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,01205 0,02754 0,003144 

        -w tym pył do 10 µm 0,1334 0,3049 0,0348 

SO 

Samochody osobowe 

0,2   L dł.347,6 0 463 2054,9 1541,5 tlenek węgla 0,00787 0,01724 0,001968 

       benzen 0,00007 0,0001533 0,0000175 

       węglowodory alifatyczne 0,000849 0,00186 0,0002123 

        węglowodory aromatyczne 0,0002548 0,000558 0,0000637 

        tlenki azotu jako NO2 0,00097 0,002123 0,0002424 

        pył ogółem 0,0000215 0,0000471 5,38E-6 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,00001935 0,0000424 4,84E-6 

        -w tym pył do 10 µm 0,00002085 0,0000457 5,21E-6 

        ołów 8,00E-7 1,75E-6 2,00E-7 

        dwutlenek siarki 0,0000751 0,0001645 0,00001877 

Ł 

Ładowarka 

2,5  L dł.62,9 0 463 2059 1406,5 tlenek węgla 0,0389 0,1137 0,01298 

       benzen 0,000599 0,001749 0,0001997 

       węglowodory alifatyczne 0,022 0,0643 0,00733 

        węglowodory aromatyczne 0,0066 0,01927 0,0022 

        tlenki azotu jako NO2 0,0769 0,2245 0,02563 

        pył ogółem 0,00714 0,02084 0,002379 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,0066 0,01927 0,0022 

        -w tym pył do 10 µm 0,00685 0,02 0,002284 

        dwutlenek siarki 0,00581 0,01696 0,001936 

MK 
Moduł kogeneracyjny o 

mocy 999 kW 

10 0,35 10,54 461 2021,8 1443,1 dwutlenek siarki 0,0782 0,594 0,0678 

       tlenki azotu jako NO2 0,2735 2,075 0,2369 

       tlenek węgla 0,438 3,32 0,379 

        pył ogółem 0,0082 0,0623 0,00711 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój 
Prędkość 

gazów 

Temper. 

gazów 
Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna 

Emisja 

średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,0082 0,0623 0,00711 

        -w tym pył do 10 µm 0,0082 0,0623 0,00711 

PA 

Pochodnia awaryjna 

9 0,25 11,64 413 2046,4 1321,4 pył ogółem 0,002057 0,001802 0,0002057 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,002057 0,001802 0,0002057 

       -w tym pył do 10 µm 0,002057 0,001802 0,0002057 

        dwutlenek siarki 0,01371 0,01201 0,001371 

        tlenki azotu jako NO2 0,823 0,721 0,0823 

        tlenek węgla 0,0463 0,0405 0,00463 

T1 
Transport masy 

pofermentacyjnej 

0,3   L dł.363,9 0 463 2060,4 1537,8 tlenek węgla 0,00567 0,01269 0,001449 

       benzen 0,0000872 0,0001953 0,0000223 

       węglowodory alifatyczne 0,0032 0,00717 0,000819 

        węglowodory aromatyczne 0,000961 0,002152 0,0002457 

        tlenki azotu jako NO2 0,01119 0,02507 0,002862 

        pył ogółem 0,001039 0,002327 0,0002656 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,000961 0,002152 0,0002457 

        -w tym pył do 10 µm 0,000997 0,002234 0,000255 

        dwutlenek siarki 0,000845 0,001893 0,0002161 

T2 

Transport surowców 

0,3   L dł.419,5 0 463 2076,7 1528,9 tlenek węgla 0,01306 0,0087 0,000993 

       benzen 0,000201 0,0001339 0,00001528 

       węglowodory alifatyczne 0,00738 0,00492 0,000561 

        węglowodory aromatyczne 0,002215 0,001475 0,0001684 

        tlenki azotu jako NO2 0,0258 0,01718 0,001961 

        pył ogółem 0,002395 0,001595 0,000182 

        -w tym pył do 2,5 µm 0,002215 0,001475 0,0001684 

        -w tym pył do 10 µm 0,002299 0,001531 0,0001748 

        dwutlenek siarki 0,001949 0,001298 0,0001482 

Zz Klapa zasobnika 2    P pow.12 m2 0 0 2065,5 1388,3 amoniak 0,000341 0,0002489 0,00002842 

KISZ Płyta kiszonki 2    P pow.100 m2 0 0 2062,8 1427,8 amoniak 0,002844 0,002076 0,000237 
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot bocznW
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W poniższej tabeli przedstawiono sumę emisji rocznej z planowanej inwestycji. 

Tabela 26. Łączna emisja roczna z terenu planowanej inwestycji (obejmująca emitory tylko biogazowni). 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 
Emisja maksymalna 

kg/h 

 Mg 1 okres 

pył ogółem 1,007 0,423 

w tym pył do 2,5 µm 0,1146 0,0321 

w tym pył do 10 µm 0,393 0,1539 

dwutlenek siarki 0,626 0,1006 

tlenki azotu jako NO2 3,065 1,211 

tlenek węgla 3,51 0,549 

amoniak 0,002325 0,00318 

benzen 0,002232 0,000957 

ołów 1,75E-6 8,00E-7 

węglowodory aromatyczne 0,02346 0,01003 

węglowodory alifatyczne 0,0782 0,0334 

Obliczenia 

W celu oceny skali oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne, 

za pomocą programu OPERAT FB dla Windows przeprowadzono obliczenia oraz 

modelowanie poziomów substancji w powietrzu, z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań 

na skutek bliskiego sąsiedztwa fermy hodowli trzody chlewnej po rozbudowie. Modelowanie 

zostało przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 

poz. 87) oraz zgodnie z metodą CALINE 3. W obliczeniach uwzględniono skład frakcyjny 

pyłu zgodnie z danymi CEIDARS dostępnymi w programie Operat FB. W obliczeniach 

uwzględniono szorstkość terenu obliczoną w programie Operat FB metodą GIS tzn. na mapie 

zaznaczano powierzchnie o danej szorstkości terenu, a następnie na tej podstawie wyliczano 

średnią dla całego terenu. W obliczeniach analizy oddziaływania na powietrze uwzględniono 

szorstkość terenu obliczoną w programie Operat FB metodą GIS tzn. na mapie zaznaczano 

powierzchnie o danej szorstkości terenu, a następnie na tej podstawie wyliczano średnią dla 

całego terenu. Zasięg terenu przeznaczonego do obliczeń szorstkości przyjęto zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). Zasięg 

analizowanego terenu został wyznaczony poprzez pięćdziesięciokrotność najwyższego 

emitora, który w tym wypadku stanowi komin modułu kogeneracyjnego o wysokości 10 m. 
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Poniższa tabela obrazuje zestawienie sklasyfikowanych stref metodą GIS w programie 

OPERAT FB. 

Tabela 27. Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu [OPERAT FB]. 

L.p. 
Opis strefy Powierzchnia, m2 

Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 

1. zwarta zabudowa wiejska 39 889 0,5 

2. łąki, pastwiska 90 188 0,02 

3. sady, zarośla, zagajniki 50 721 0,4 

4. pola uprawne 604 600 0,035 

 Suma/Średnia 785 398 0,0805 

Obliczona szorstkość terenu wyniosła 0,0805 dla całego roku. 

 

Rysunek 17. Zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego w obrębie 500 m od komina modułu kogeneracyjnego. 

Po przeprowadzeniu obliczeń w zakresie skróconym wykazano konieczność 

przeprowadzenia pełnego zakresu obliczeń dla tlenków azotu jako NO2, PM-10, benzenu, 
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węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, dwutlenku siarki i amoniaku. Emisję pyłu PM 

2,5 obliczono w programie na podstawie składu frakcyjnego pyłu ogólnego. Analiza emisji 

pyłu nie wykazała konieczność obliczania jego opadu.  

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów. 

0,0667/n*h3,15 =     80,9 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  2,03  < 80,9  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,064  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

W odległości równej dziesięciokrotności wysokości od pojedynczego emitora lub 

któregoś z emitorów w zespole, od tego emitora nie znajdują się wyższe niż parterowe 

budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 

sanatoriów. Zatem, nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych obliczeń stężeń na 

różnych wysokościach elewacji. 

W trakcie obliczeń stwierdzono konieczność ewentualnego uwzględnienia obszarów 

ochrony uzdrowiskowej w odległości 2892 m. W/w obszarów nie ma w takiej odległości, stąd 

do analizy nie przyjęto zaostrzonych wartości odniesienia. W obliczeniach wykorzystano 

dane meteorologiczne dla najbliżej położonej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w 

Opolu.  

W analizie zgodnie z metodyką przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) wykorzystano dane dotyczące aktualnego stanu jakości 

powietrza.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi w piśmie o znaku WMŚ.7016.2.59.2018 z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu (załącznik nr 7) stan 

zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Nowy Świat (gm. Lubsza) nie przekracza 

dopuszczalnych poziomów dla wszystkich badanych substancji. W tabeli poniżej 
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przedstawiono tło zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości Nowy Świat, w której 

zlokalizowany jest teren planowanej inwestycji. 

Tabela 28. Stan zanieczyszczeń powietrza. 

Zanieczyszczenie Poziom stężenia 

Dwutlenek siarki 4  µg/m3 

Dwutlenek azotu 8 µg/m3 

Benzen 0,6 µg/m3 

Pył zawieszony PM10 22 µg/m3 

Pył zawieszony PM2.5 17 µg/m3 

Ołów 0,01 µg/m3 

Dla pozostałych substancji tło zanieczyszczeń określono na poziomie 10% wartości 

stężeń zanieczyszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 

16 poz. 87) i  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). 

Wykorzystanie danych odnośnie obecnej sytuacji stanu jakości powietrza oraz 

przyjmowanie wartości 10 % stężeń dopuszczalnych jest formą uwzględnienia kumulacji 

oddziaływań z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu inwestycji. 

W wyniku wprowadzenia do programu obliczeniowego emitorów pracujących w okolicy 

analizowanego terenu otrzymano by podwojone/ znacząco zawyżone wyniki stężeń substancji 

w powietrzu.  

Inwestycja w związku ze zmianą technologii i rezygnacją ze stosowania urządzenia do 

cięcia słomy, znacznie ograniczy zorganizowaną emisje pyłu do powietrza. Na terenie 

biogazowni emitorami punktowymi pyłu będzie komin modułu kogeneracyjnego lub 

pochodni awaryjnej. Emitory te w ciągu godziny będą wprowadzały do powietrza ilość pyłu 

mniejszą niż 0,01 kg/h. Inwestycja nie będzie stanowiła znaczącego źródła zorganizowanego 

emisji pyłu do powietrza. 

W związku ze znacznym zmniejszeniem liczby pojazdów obsługujących inwestycję 

ilość zanieczyszczeń komunikacyjnych również ulegnie zredukowaniu względem poprzednio 

opisywanej technologii. 

Biogazownia ze względu na planowaną technologię (szczelny przepływ gnojowicy z 

chlewni) nie będzie źródłem emisji substancji złowonnej takiej jak siarkowodór. Gromadzone 
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na działce inwestycyjnej surowce pochodzenia roślinnego będą stanowiły źródło emisji 

jedynie amoniaku. Ilości tej substancji zapachowej nie będą jednak znaczące i nie spowodują 

kumulacji oddziaływań z istniejącą czy planowaną chlewnią. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych poza terenem inwestycji, zgodnie z przeprowadzoną analizą wyniesie 0,024 

µg/m3. Wynik ten w zaokrągleniu do pierwszej cyfry po przecinku daje wartość zerową. W 

związku z powyższym uznaje się, że nie jest możliwa sytuacja skumulowania oddziaływania 

emisji amoniaku z inwestycjami sąsiednimi. Planowana inwestycja nie będzie znaczącym 

źródłem substancji złowonnych. 

W załączniku nr 7 przedstawiono tło zanieczyszczeń oraz wydruki z programu 

Operat FB wraz z danymi wejściowymi do programu, natomiast tabelaryczne wyniki 

szczegółowe załączono na płycie CD/DVD wraz przedłożonym uzupełnieniem. 

Wyniki: 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dla wszystkich substancji nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej. Analiza nie wykazała występowania częstości przekroczeń dla stężeń 

jednogodzinnych. W związku z powyższym wartości dyspozycyjne uznaje się za dotrzymane. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2120 Y = 1660 m i wynosi 149,5 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń 

stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2060 Y = 1560 m, wynosi 5,981 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R) = 18 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza 

terenem zakładu  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2060 Y = 1560 m i wynosi 11,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1. Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 

0,756 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 16 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2060 Y = 1220 m i wynosi 180,1 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń 

stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 4,981 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R) = 32 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 2100 Y = 1400 m i wynosi 8,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Zerowa częstość 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 0,024 µg/m3 i nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 45 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 2100 Y = 1400 m i wynosi 0,96 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Zerowa 

częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych 

występuje w punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 0,0180 µg/m3 i nie 

przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 4 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci 

receptorów poza terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m i wynosi 10,6 µg/m3, wartość ta jest niższa 

od 0,1*D1. Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 

0,197 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 38,7 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci 

receptorów poza terenem zakładu 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m i wynosi 35,3 µg/m3, wartość ta jest niższa 

od 0,1*D1. Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2100 Y = 1400 m, wynosi 

0,658 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 900 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci 

receptorów poza terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 2120 Y = 1660 m i wynosi 16,143 µg/m3. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2060 Y = 1560 m, wynosi 

0,6236 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 3 µg/m3. 

 Jako wyznacznik oddziaływania na zapachową jakość powietrza, należy przyjąć 

emisje amoniaku. Substancja ta jest głównym „sprawcą” nieprzyjemnego zapachu 

odczuwanego wokół budynków biogazowni. Obecnie nie istnieją normy i regulacje prawne w 

zakresie dopuszczalnej ilości zapachu w powietrzu. Problem stanowią również wskaźniki 

emisji zapachów, ich dostępność i wiarygodność. Stąd jako ocenę uciążliwości zapachowej 

inwestycji proponuje się porównanie obliczonych stężeń emitowanych substancji 

odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach z ich progami węchowej wyczuwalności. W 

przedmiotowym przypadku do analizy jakości zapachowej środowiska po zrealizowaniu 

inwestycji wybrano amoniak. Próg węchowej wyczuwalności (SPWW) wynosi w przypadku 

amoniaku 3,9 mg/m3. Przedstawiony powyżej próg oznacza, że stężenie zanieczyszczenia 

określone w progu równe jest stężeniu wynoszącemu 1 jz/m3 (jedna jednostka zapachowa na 

metr sześcienny). Stężenie wynoszące 1 jz/m3 oznacza, że w powietrzu wyczuwalny jest 

zapach danej substancji przez 50% grupy osób reprezentatywnej dla populacji. Na uwagę 

zasługuje fakt , iż przy stężeniu jz/m3 zapach jest dopiero wyczuwalny, rozpoznanie zapachu 

następuje dopiero przy stężeniu równemu progowi rozpoznania, który jest około 10 krotnie 

wyższy niż próg węchowej wyczuwalności. 

Jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku w trakcie użytkowania 

elektrociepłowni maksymalne stężenie w powietrzu poza terenem inwestycji wyniesie 

zaledwie 8,9 µg/m3 (0,0089 mg/m3) natomiast stężenie średnioroczne 0,024 µg/m3 

(0,0000024 mg/m3). Wymienione powyżej stężenia są znacznie niższe od stężeń progu 
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węchowej wyczuwalności, stąd nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na jakość 

zapachową środowiska, a zwłaszcza oddziaływania na tereny zabudowane. 

 

W załączeniu znajdują się wyniki badań skumulowane biogazowni oraz fermy na stan po 

planowanej modernizacji.  

 

3.18.6.3. Faza likwidacji 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w fazie likwidacji, podobnie jak w fazie 

realizacji, będzie pochodziła od pojazdów silnikowych poruszających się po terenie 

inwestycji. Będzie to emisja krótkoterminowa o niewielkim znaczeniu.  

 

4. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia 

lub jego oddziaływania. 

 W celu wyboru wariantu realizacji inwestycji najkorzystniejszego z punktu widzenia 

interesów inwestora, ochrony środowiska oraz interesów lokalnej ludności inwestor 

przeanalizował kilka możliwych rozwiązań lokalizacyjnych, technologicznych oraz 

organizacyjnych planowanej elektrociepłowni. Określając lokalizację biogazowni 

uwzględniano możliwość pozyskania od lokalnych rolników/przedsiębiorców 

surowców/substratów do procesu zbiogazowania. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym 

na wybór lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo z dostawcami surowców do wytwarzania biogazu 

oraz możliwość zagospodarowania lokalnie masy pofermentacyjnej przez miejscowych 

rolników/przedsiębiorców. Powstała masa pofermentacyjna, która zostanie wykorzystana do 

nawożenia lokalnych gruntów, zastąpi nawozy sztuczne, tym samym poprawią się 

właściwości gleby, zmniejszy się emisja odorów do atmosfery (wyniki badań naukowych 

wskazują że w czasie fermentacji metanowej kiszonek roślin oraz obornika/gnojowicy 

następuje znaczna redukcja intensywności zapachów – wonność masy pofermentacyjnej jest 

ok. 5-krotnie mniejsza niż przed fermentacją, tym samym masa nawożona na pola będzie 

emitowała ok. 5-krotnie mniej odorów niż dotychczasowe nawozy organiczne w postaci 

obornika czy gnojowicy), a tym samym poprawi się rentowność okolicznych gospodarstw 
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rolniczych. Dodatkowym i bardzo ważnym elementem jest również możliwość przyłączenia 

do sieci energetycznej o czym decyduje lokalny operator sieci dystrybucyjnej.  

Następnie inwestor przeanalizował aspekt technologiczny polegający na wytwarzaniu 

biogazu w procesie mokrej fermentacji lub suchej fermentacji. Ze względu na aspekt 

ekonomiczny – wydajność i koszty utrzymania procesu oraz powszechność metody mokrej, 

jedynym racjonalnym, realnym wariantem jest produkcja biogazu w procesie fermentacji 

mokrej, dlatego inwestor zrezygnował z możliwości zastosowania procesu fermentacji suchej. 

Dalsza analiza pozwoliła na wyłonienie kilku realnych wariantów realizacji. 

 Pod względem technologicznym inwestor dopuszczał wytwarzanie energii w 

kogeneracji lub rozdzielne wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej.  Pod względem 

organizacyjnym rozważeniu podlega magazynowanie substratów na terenie biogazowni lub u 

dostawców.  

 Z ekonomicznego punktu widzenia, konieczności zapewnienia ciągłości procesu oraz 

gospodarki odpadami inwestor zdecydował się przyjąć do realizacji wariant polegający na 

wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, produkcję biogazu w procesie 

fermentacji mokrej, magazynowanie substratów na terenie inwestycji.  

 W punktach poniżej przedstawiono poszczególne warianty inwestycji realne do 

realizacji: wariant wnioskowany oraz warianty alternatywne. Wszystkie warianty realizacji 

inwestycji zakładają tę samą moc cieplną i elektryczną elektrociepłowni, do  1 MWe i 

1,2 MWt. 

4.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant „1”. 

Wariant wnioskowany polega na realizacji inwestycji w sposób opisany 

w poprzednich częściach raportu. Wariant ten zakłada produkcję biogazu w oparciu o 

technologię fermentacji mokrej, wytwarzanie energii w kogeneracji, częściowe 

magazynowanie substratów na terenie inwestycji. 

4.2. Racjonalny wariant alternatywny – wariant „2”. 

Wariant alternatywny, realny „2” zakłada produkcję biogazu w oparciu o fermentację 

mokrą, rozdzielcze wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej, magazynowanie substratów 

na terenie inwestycji. Wariant ten różni się od wariantu wnioskowanego technologią 

wytwarzania energii, a następnie jej zagospodarowaniem. W przypadku produkcji energii 
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elektrycznej, wytwarzana podczas spalania biogazu w silnikach energia cieplna nie będzie 

odzyskiwana i będzie wprowadzana bezpośrednio do środowiska (wraz ze spalinami).  

4.3. Racjonalny wariant alternatywny – wariant „3”. 

Wariant alternatywny, realny „3” zakłada produkcję biogazu w oparciu o fermentację 

mokrą, wytwarzanie energii w kogeneracji, magazynowanie substratów u dostawców oraz 

suszenie masy pofermentacyjnej lub/i dostawę ciepła do odbiorcy końcowego. Wariant ten 

różni się od wariantu wnioskowanego sposobem magazynowania substratów i suszeniem 

masy pofermentacyjnej. W tym wariancie substraty te byłyby magazynowane u dostawcy. 

Wariant ten wiąże się z zagrożeniem braku ciągłości dostarczania surowca do procesu, 

np. w okresie zimowym (nieprzejezdne drogi), znacznym podniesieniem kosztów 

magazynowania surowca oraz ze znacznie większym zużyciem wody do celów 

technologicznych ,ze względu na brak odcieków z płyty obornikowej i silosów na kiszonkę i  

konieczność zastąpienia ich wodą. Ponadto wariant ten przewiduje suszenie masy 

pofermentacyjnej. Jednak z doświadczenia inwestora wynika, że rolnicy najchętniej do 

nawożenia pól stosują ciekłą masę pofermentacyjną z uwagi na jej właściwości nawozowe 

oraz łatwość aplikacji. 

4.4. Racjonalny wariant alternatywny – wariant „4”. 

Wariant alternatywny, realny „4” zakłada produkcję biogazu w oparciu o fermentację 

mokrą, rozdzielcze wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej, magazynowanie substratów 

u dostawców oraz suszeniem masy pofermentacyjnej. Wariant 4 różni się od wariantu 

wnioskowanego technologią wytwarzania energii, a następnie jej zagospodarowaniem. 

W przypadku produkcji energii elektrycznej, wytwarzana podczas spalania biogazu w 

silnikach energia cieplna nie będzie odzyskiwana i będzie wprowadzana bezpośrednio do 

środowiska (wraz ze spalinami). Wariant 4 zakłada również magazynowanie substratów u 

dostawców, wiąże się jednak z zagrożeniem braku ciągłości dostarczania surowca do procesu, 

np. w okresie zimowym (nieprzejezdne drogi), znacznym podniesieniem kosztów 

magazynowania surowca oraz ze znacznie większym zużyciem wody do celów 

technologicznych ,ze względu na brak odcieków z płyty obornikowej i silosów na kiszonkę i  

konieczność zastąpienia ich wodą. Ponadto wariant ten zakłada suszenie masy 

pofermentacyjnej, przy czym z doświadczenia inwestora wynika, że rolnicy najchętniej do 

nawożenia pól stosują ciekłą masę pofermentacyjną z uwagi na jej właściwości nawozowe 

oraz łatwość aplikacji.  
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4.5. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest wariant wnioskowany przez inwestora. 

Wariant ten polega na wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, produkcję 

biogazu w procesie fermentacji mokrej, częściowe magazynowanie substratów na terenie 

inwestycji (kiszonki, trawy, wysłodki),. W wariancie tym wytworzona energia jest w 

maksymalnie możliwy sposób wykorzystywana, dzięki czemu w minimalnym stopniu 

emitowana jest do środowiska (energia cieplna w postaci spalin z komina modułu 

kogeneracyjnego). Fermentacja mokra jest metodą pozwalającą na bezpieczne dla środowiska 

przekształcenie gnojowicy. Magazynowanie części surowców na terenie inwestycji zapewni 

poprawny sposób ich magazynowania – na szczelnym skanalizowanym podłożu, z 

wykorzystaniem odcieków w procesie. Magazynowanie surowców poza terenem inwestycji 

prawdopodobnie nie zapewni szczelnego podłoża.  

4.6. Uzasadnienie wyboru wariantów. 

Warianty wybrane do analizy są wariantami realnymi do zrealizowania. Wariant „2” 

jest możliwy do realizacji, przy czym jest on zdecydowanie mniej opłacalny od wariantu „1”, 

ponadto przewiduje suszenie masy pofermentacyjnej, która jest mniej chętnie 

wykorzystywana przez rolników. Wariant „3” polegający na magazynowaniu substratów u 

dostawców jest również możliwy do zrealizowania, przy czym przy całkowitym braku 

magazynowania surowców na terenie elektrociepłowni istnieje zagrożenie dla ciągłości 

procesu produkcji biogazu np. w okresie zimowym, gdy drogi dla pojazdów dostawczych 

mogą być nieprzejezdne i w efekcie surowiec nie będzie dostarczony na czas. Wariant „4” jest 

również możliwy do zrealizowania, przy czy jest wariantem mniej opłacalnym niż wariant 

„1”, zakłada magazynowanie substratów u dostawców oraz suszenie masy pofermentacyjnej.  
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5. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych 

wariantów na środowisko, w tym również w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej 

i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i 

oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian 

klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Porównanie oddziaływania analizowanych 

wariantów. 

W tabeli poniżej przedstawiono wstępną analizę wariantów oraz określenie ich 

przewidywanego oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w oparciu o metodę 

szacowania eksperckiego.  

Tabela 29. Przewidywane oddziaływanie wariantów realizacji inwestycji na poszczególne komponenty środowiska. 

Element / 

zmienna 

charakteryzująca 

stan środowiska 

Wariant „1” Wariant „2”  Wariant „3” Wariant „4” 

Ukształtowanie 

terenu 

W związku z realizacją obiektów budowlanych ukształtowanie terenu w obrębie terenu inwestycji 

ulegnie modyfikacji - wyrównanie terenu. Skala oddziaływania zbliżona dla wszystkich wariantów. 

Krajobraz Z uwagi na konieczność zajęcia niezagospodarowanego terenu krajobraz zmieni się. Wszystkie 

warianty cechują się podobnym oddziaływaniem na krajobraz.  

Zajęta 

powierzchnia 

Największa zajęta 

powierzchnia. Zajęta 

powierzchnia dla 

wariantu realizacji 1, 2 

będzie taka sama.   

Największa zajęta 

powierzchnia. Zajęta 

powierzchnia dla 

wariantu realizacji 1, 2 

będzie taka sama.   

Elektrownia w tym 

wariancie oraz 

wariancie 4 zajmie 

najmniejszą 

powierzchnię z uwagi 

na brak konieczności 

wykonania silosów. 

Elektrownia w tym 

wariancie oraz 

wariancie 3 zajmie 

najmniejszą 

powierzchnię z uwagi 

na brak konieczności 

wykonania silosów. 

Obszary rolnicze Produkcja naturalnych nawozów wspomagających uprawę roślin - eliminacja użytkowania nawozów 

sztucznych i ewentualnego przenawożenia. Skala oddziaływania zbliżona dla wszystkich wariantów. 

Gleby Konieczność usunięcia 

wierzchniej warstwy 

humusu pod 

projektowane obiekty. 

Skala oddziaływania 

zbliżona dla wariantów 

1 i 2. Największa ilość 

humusu do usunięcia 

spośród analizowanych 

wariantów. 

Przedsięwzięcie będzie 

oddziaływało 

pośrednio na glebę 

poprzez zwiększenie 

dostępności 

naturalnego nawozu.  

Konieczność usunięcia 

wierzchniej warstwy 

humusu pod 

projektowane obiekty. 

Skala oddziaływania 

zbliżona dla wariantów 

1 i 2. Największa ilość 

humusu do usunięcia 

spośród analizowanych 

wariantów. 

Przedsięwzięcie będzie 

oddziaływało 

pośrednio na glebę 

poprzez zwiększenie 

dostępności 

naturalnego nawozu. 

Konieczność usunięcia 

wierzchniej warstwy 

humusu pod 

projektowane obiekty. 

Ilość usuwanego 

humusu w tym 

wariancie i wariancie 4 

będzie najmniejsza, z 

uwagi na brak 

konieczności realizacji 

powierzchni 

magazynowej. 

Przedsięwzięcie będzie 

oddziaływało 

pośrednio na glebę 

poprzez zwiększenie 

dostępności 

naturalnego nawozu. 

Konieczność usunięcia 

wierzchniej warstwy 

humusu pod 

projektowane obiekty. 

Ilość usuwanego 

humusu w tym 

wariancie i wariancie 3 

będzie najmniejsza, z 

uwagi na brak 

konieczności realizacji 

powierzchni 

magazynowej. 

Przedsięwzięcie będzie 

oddziaływało 

pośrednio na glebę 

poprzez zwiększenie 

dostępności 

naturalnego nawozu. 

Jednolite części Brak bezpośredniego oddziaływania. Oddziaływanie pośrednie polegające na eliminacji użytkowania 
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wód 

powierzchniowyc

h 

nawozów sztucznych i zastąpieniu ich nawozami naturalnymi/środkami wspomagających uprawę 

roślin (masa pofermentacyjna) - w wyniku nawalnych deszczy z pól do JCWP nie będą spływały 

nawozy sztuczne. Dotyczy wszystkich wariantów 

Jednolite części 

wód 

podziemnych 

Na terenie inwestycji 

będzie miało miejsce 

jedynie częściowe 

magazynowanie 

substratów - dzięki 

zastosowanym 

rozwiązaniom 

technologicznym 

magazynowane 

substraty nie będą 

miały kontaktu ze 

środowiskiem wodno 

gruntowym. 

Brak istotnego 

oddziaływania. 

Magazynowanie 

niektórych substratów, 

może być prowadzone 

w sposób mniej 

korzystny (gorsze 

zabezpieczenie 

środowiska wodno-

gruntowego) niż w 

przypadku pozostałych 

wariantów. 

Magazynowanie 

niektórych substratów, 

może być prowadzone 

w sposób mniej 

korzystny (gorsze 

zabezpieczenie 

środowiska wodno-

gruntowego) niż w 

przypadku pozostałych 

wariantów. 

Klimat W skali globalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

spowolnienie efektu 

cieplarnianego poprzez 

zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną 

wytwarzaną przy 

spalaniu paliw 

kopalnych. 

Oszczędność paliw 

kopalnych dla 

przyszłych pokoleń. 

W skali globalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

spowolnienie efektu 

cieplarnianego poprzez 

zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną 

wytwarzaną przy 

spalaniu paliw 

kopalnych. W skali 

lokalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

podwyższenie średniej 

rocznej temperatury z 

uwagi na konieczność 

usuwania ciepła przy 

pomocy chłodnic - 

energia cieplna nie 

zostanie 

zagospodarowana. 

W skali globalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

spowolnienie efektu 

cieplarnianego poprzez 

zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną 

wytwarzaną przy 

spalaniu paliw 

kopalnych. 

W skali globalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

spowolnienie efektu 

cieplarnianego poprzez 

zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną 

wytwarzaną przy 

spalaniu paliw 

kopalnych. W skali 

lokalnej 

przedsięwzięcie 

spowoduje 

podwyższenie średniej 

rocznej temperatury z 

uwagi na konieczność 

usuwania ciepła przy 

pomocy chłodnic - 

energia cieplna nie 

zostanie 

zagospodarowana. 

Klimat 

akustyczny 

Emisja hałasu dla 

wariantu 1 będzie 

najniższa z pośród 

analizowanych 

wariantów i nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości na terenach 

chronionych 

akustycznie. 

Emisja hałasu dla 

wariantu 2, będzie 

wyższa niż wariancie 1 

z uwagi na 

konieczność 

zastosowania chłodnic 

wentylatorowych 

odprowadzających 

energię cieplną ze 

spalania biogazu. 

Wentylatory będą 

pracowały całą dobę.   

Emisja hałasu nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości na terenach 

chronionych 

akustycznie. 

Z uwagi na brak 

silosów 

przeznaczonych do 

magazynowania 

kiszonki, które 

ekranują emisję hałasu 

od urządzeń 

elektrociepłowni, 

klimat akustyczny 

poza teren inwestycji 

będzie znacznie 

pogorszony w 

stosunku do 

pozostałych wariantu 

1. 

Emisja hałasu dla 

wariantu 4 będzie 

wyższa niż w 

przypadku wariantu 

„1” z uwagi na 

konieczność 

stosowania chłodnic 

wentylatorowych 

odprowadzających 

energię cieplną z 

modułów 

kogeneracyjnych. 

Ponadto w wariancie 

tym również nie będzie 

silosów 

przeznaczonych do 

magazynowania 

kiszonki. Emisja 

hałasu nie spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości hałasu na 
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terenach chronionych 

akustycznie. Emisja 

hałasu najwyższa ze 

wszystkich wariantów. 

Powietrze 

atmosferyczne 

Emisja gazów i pyłów 

do powietrza nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości 

zanieczyszczenia 

powietrza poza 

terenem inwestycji. 

Emisja gazów i pyłów 

do powietrza nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości 

zanieczyszczenia 

powietrza poza 

terenem inwestycji.  

Emisja gazów i pyłów 

do powietrza nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości 

zanieczyszczenia 

powietrza poza 

terenem inwestycji. 

Jednak wariant będzie 

wiązać się z większym 

natężeniem ruchu 

pojazdów dowożących 

codziennie substrat co 

przyczyni się do 

wzrostu emisji 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. 

Emisja gazów i pyłów 

do powietrza nie 

spowoduje 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

wartości 

zanieczyszczenia 

powietrza poza 

terenem inwestycji. 

Jednak wariant będzie 

wiązać się z większym 

natężeniem ruchu 

pojazdów dowożących 

codziennie substrat co 

przyczyni się do 

wzrostu emisji 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. 

Pola 

elektromagnetycz

ne 

Pola elektromagnetyczne w przypadku wszystkich analizowanych wariantów nie przekroczą 

dopuszczalnych poziomów. 

Flora W przypadku wszystkich analizowanych wariantów realizacja inwestycji nie będzie związana z 

koniecznością usuwania rzadkiej oraz chronionej roślinności. 

Fauna W przypadku wszystkich analizowanych wariantów realizacja inwestycji nie będzie związana z 

koniecznością zabijania zwierząt oraz niszczenia cennych miejsc ich bytowania lub żerowania. 

Grzyby  W przypadku wszystkich analizowanych wariantów realizacja inwestycji nie będzie związana z 

koniecznością usuwania rzadkich oraz chronionych grzybów. 

Siedliska 

przyrodnicze 

W przypadku wszystkich analizowanych wariantów realizacja inwestycji nie będzie związana z 

koniecznością niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych. 

Obszary 

chronione 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze chronionym. 

Konflikty 

społeczne 

Realizacja inwestycji 

może napotkać 

sprzeciw okolicznych 

mieszkańców z uwagi 

na obawę przed 

pogorszeniem, jakości 

zapachowej powietrza 

oraz przed 

nadmiernym hałasem. 

Realizacja inwestycji 

może napotkać 

sprzeciw okolicznych 

mieszkańców z uwagi 

na obawę przed 

pogorszeniem, jakości 

zapachowej powietrza 

oraz przed 

nadmiernym hałasem. 

 

Realizacja inwestycji 

może napotkać 

sprzeciw okolicznych 

mieszkańców z uwagi 

na obawę przed 

pogorszeniem, jakości 

zapachowej powietrza 

oraz przed 

nadmiernym hałasem. 

Wariant będzie wiązać 

się z większym 

natężeniem ruchu 

pojazdów dowożących 

codziennie substrat co 

przyczyni się do 

wzrostu emisji 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych oraz 

hałasu. 

Realizacja inwestycji 

może napotkać 

sprzeciw okolicznych 

mieszkańców z uwagi 

na obawę przed 

pogorszeniem, jakości 

zapachowej powietrza 

oraz przed 

nadmiernym hałasem. 

Wariant będzie wiązać 

się z większym 

natężeniem ruchu 

pojazdów dowożących 

codziennie substrat co 

przyczyni się do 

wzrostu emisji 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych oraz 

hałasu. 

Zdrowie i 

bezpieczeństwo 

ludzi 

Oddziaływanie 

elektrociepłowni nie 

wykroczy poza teren 

inwestycji, stąd nie 

wystąpi oddziaływanie 

na zdrowie i 

Oddziaływanie 

elektrociepłowni nie 

wykroczy poza teren 

inwestycji, stąd nie 

wystąpi oddziaływanie 

na zdrowie i 

Oddziaływanie 

elektrociepłowni nie 

wykroczy poza teren 

inwestycji, stąd nie 

wystąpi oddziaływanie 

na zdrowie i 

Oddziaływanie 

elektrociepłowni nie 

wykroczy poza teren 

inwestycji, stąd nie 

wystąpi oddziaływanie 

na zdrowie i 
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bezpieczeństwo ludzi. bezpieczeństwo ludzi. bezpieczeństwo ludzi. 

Z uwagi na 

zwiększone natężenie 

ruchu pojazdów 

ciężarowych w 

wariancie 3 i 4 w 

stosunku do 

pozostałych 

wariantów, warianty te 

będą stwarzały 

większe zagrożenie dla 

bezpieczeństwa 

lokalnej ludności niż 

pozostałe warianty. 

bezpieczeństwo ludzi. 

Z uwagi na 

zwiększone natężenie 

ruchu pojazdów 

ciężarowych w 

wariancie 3 i 4 w 

stosunku do 

pozostałych 

wariantów, warianty te 

będą stwarzały 

większe zagrożenie dla 

bezpieczeństwa 

lokalnej ludności niż 

pozostałe warianty. 

Gospodarka 

odpadami 

Realizacja inwestycji 

pozwoli na bezpieczne 

zagospodarowanie 

odpadów rolniczych 

takich jak gnojowica. 

Wytworzony w 

procesie odpad w 

postaci masy 

pofermentacyjnej 

będzie poddawany 

procesowi odzysku.  

Realizacja inwestycji 

pozwoli na bezpieczne 

zagospodarowanie 

odpadów rolniczych 

takich jak gnojowica. 

Wytworzony w 

procesie odpad w 

postaci masy 

pofermentacyjnej 

będzie poddawany 

procesowi odzysku. 

Realizacja inwestycji 

pozwoli na bezpieczne 

zagospodarowanie 

odpadów rolniczych 

takich jak gnojowica. 

Wytworzony w 

procesie odpad w 

postaci masy 

pofermentacyjnej 

będzie poddawany 

procesowi odzysku. 

Realizacja inwestycji 

pozwoli na bezpieczne 

zagospodarowanie 

odpadów rolniczych 

takich jak gnojowica. 

Wytworzony w 

procesie odpad w 

postaci masy 

pofermentacyjnej 

będzie poddawany 

procesowi odzysku. 

Zabytki W zasięgu oddziaływania wariantów nie znajdują się zabytki, stąd nie przewiduje się oddziaływania 

na nie. 

Powierzchnia 

ziemi (z 

uwzględnieniem 

ruchów 

masowych ziemi) 

Żaden z wariantów nie będzie negatywnie oddziaływał na powierzchnię ziemi. Inwestycja znajduje 

się poza obszarami osuwiskowymi oraz poza obszarami o stromym nachyleniu. Inwestycja nie 

spowoduje ruchów masowych ziemi. 

Dobra materialne W przypadku wszystkich wariantów nie przewiduje oddziaływania na dobra materialne. 

Wzajemne 

oddziaływanie 

między 

elementami  o 

których mowa w 

lit. g pkt 6a ust. 1 

art. 66 ustawy 

ooś. 

W przypadku wszystkich wariantów nie przewiduje się znaczącego wzajemnego oddziaływania 

między elementami o których mowa w lit. g pkt 6a ust. 1 art. 66 ustawy ooś. 

6. Analiza wariantów. 
Analiza wariantów została przeprowadzona w oparciu o metodę porównań stanów 

środowiska. Metoda ta polega na porównaniu wariantów w obszarze pewnych określonych 

zmiennych charakteryzujących stan środowiska. W omawianym przypadku, jako zmienne 

wybrano składniki środowiska, na które może oddziaływać planowana inwestycja 

wytypowane na podstawie wstępnej analizy wykonanej z zastosowaniem eksperckiego 

szacowania. Ponadto w celu szerokiej i wieloaspektowej analizy wariantów jako zmienne 

oprócz składników środowiska wykorzystano również czynniki społeczne, ekonomiczne oraz 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne (pod względem niezawodności oraz 

jak najmniejszego oddziaływania na środowisko). Następnie dla każdej zmiennej został 

wyznaczony względny współczynnik znaczenia (WWZ), w tym celu każda zmienna 
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porównywana była z każda inną zmienną w celu określenia, która z nich może być uważana 

za najbardziej znaczącą dla danego obszaru. Zmiennej, która została uznana za ważniejszą 

nadano wartość: 1, pozostałej zmiennej z danej pary wartość: 0. Jeżeli znaczenie obu 

zmiennych było jednakowe lub niemożliwe do rozstrzygnięcia, nadano im wartość: 0,5. 

Następnie nadane wartości dla każdej zmiennej były sumowane i dzielone przez całkowitą 

sumę wszystkich wartości, uzyskany w ten sposób wynik to WWZ zmiennej. Kolejnym 

etapem było wyznaczenie współczynnika wyboru wariantów (WWW) stosując również 

metodę porównywania parami. Końcową macierz współczynników otrzymano poprzez 

pomnożenie WWZ i WWW, a następnie zsumowanie otrzymanych współczynników 

końcowych dla każdego wariantu. Wariant z najwyższą sumą współczynników końcowych 

jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki 

obliczeń względnych współczynników znaczenia, współczynników wyboru wariantów oraz 

współczynników końcowych.  
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Tabela 30. Wynik analizy wariantów. 

Zmienna WWZ 

WWW WWZ x WWW 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Ukształtowanie terenu 0,004 0,25 0,25 0,25 0,25 0,001 0,001 0,001 0,001 

Krajobraz 0,028 0,25 0,25 0,25 0,25 0,007 0,007 0,007 0,007 

Zajęta powierzchnia 0,004 0,15 0,15 0,35 0,35 0,001 0,001 0,001 0,001 

Obszary rolnicze 0,013 0,25 0,25 0,25 0,25 0,003 0,003 0,003 0,003 

Gleby 0,05 0,15 0,15 0,35 0,35 0,008 0,008 0,018 0,018 

Jednolite części wód 

powierzchniowych 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,013 0,013 0,013 0,013 

Jednolite części wód 

podziemnych 0,05 0,3 0,4 0,15 0,15 0,015 0,020 0,008 0,008 

Klimat 0,056 0,35 0,15 0,35 0,15 0,020 0,008 0,020 0,008 

Klimat akustyczny 0,05 0,4 0,25 0,25 0,1 0,020 0,013 0,013 0,005 

Powietrze atmosferyczne 0,056 0,4 0,2 0,2 0,2 0,022 0,011 0,011 0,011 

Pola elektromagnetyczne 0,039 0,25 0,25 0,25 0,25 0,010 0,010 0,010 0,010 

Flora 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 

Fauna 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 

Grzyby 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 
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Siedliska przyrodnicze 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 

Obszary chronione 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 

Konflikty społeczne 0,041 0,4 0,2 0,2 0,2 0,016 0,008 0,008 0,008 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

ludzi 0,091 0,35 0,35 0,15 0,15 0,032 0,032 0,014 0,014 

Gospodarka odpadami 0,041 0,25 0,25 0,25 0,25 0,010 0,010 0,010 0,010 

Powierzchnia ziemi (z 

uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi) 0,056 0,25 0,25 0,25 0,25 0,014 0,014 0,014 0,014 

Dobra materialne 0,043 0,25 0,25 0,25 0,25 0,011 0,011 0,011 0,011 

Zabytki 0,046 0,25 0,25 0,25 0,25 0,012 0,012 0,012 0,012 

     
  0,283 0,250 0,242 0,223 
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7. Uzasadnienie proponowanego wariantu.  

 Wariant proponowany przez inwestora wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej 

gospodarki oraz realizację zamierzeń Polityki Energetycznej Polskie, zwiększy udział energii 

odnawialnej w zużyciu energii finalnej brutto. Przedsięwzięcie umożliwi bezpieczne 

zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, takich jak odchody zwierzęce. 

Wytworzony nadmiar energii cieplnej zostanie wykorzystany w sąsiadującej z biogazownią 

fermie. Powstająca w procesie fermentacji masa pofermentacyjna posłuży jako naturalny 

nawóz, co przyczyni się do polepszenia warunków glebowych na lokalnych polach 

uprawnych. Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm jakości 

środowiska w zakresie klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, 

uciążliwości zapachowej oraz pól elektromagnetycznych. 

 Przedsięwzięcie nie będzie związane z występowaniem znaczących, negatywnych 

oddziaływań na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wody 

powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. W długoterminowej perspektywie 

funkcjonowanie elektrociepłowni przyczyni się do polepszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w skali globalnej, dzięki częściowej eliminacji spalania paliw kopalnych 

jako źródeł energetycznych. Inwestycja nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia dóbr 

materialnych, zabytków ani krajobrazu kulturowego. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 

będzie znikome. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ruchów masowych 

ziemi. Funkcjonowanie elektrociepłowni pośrednio pozytywnie wpłynie na realizację celów 

środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

podziemnych.  

 Wariant proponowany przez inwestora jest jedyną ekonomicznie uzasadnioną opcją 

realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe realne warianty alternatywne realizacji 

inwestycji związane będą ze znacznym podniesieniem kosztów funkcjonowania 

elektrociepłowni. Ponadto zgodnie z przeprowadzoną analizą wariantów najkorzystniejszy dla 

środowiska jest wariant wnioskowany. 
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Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na najbliższe obszary 

chronione. Inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami migracyjnymi i nie będzie 

stanowiła znaczącego utrudniania w migracji dzikiej fauny. 

W związku  realizacją inwestycji nie przewiduje się znaczącego wzajemnego 

oddziaływania między elementami o których mowa w lit. g pkt 6a ust. 1 art. 66 ustawy ooś. 

8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniając dostępne 

informacje o środowisku.  

 Brak realizacji przedsięwzięcia spowoduje utrudnienie w realizacji Polityki 

Energetycznej Polski do 2030r. w dziedzinie rozwoju energetyki odnawialnej oraz w 

osiągnięciu celu wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2009r. (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, z której wynika, że do roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych 

powinien w Polsce wynieść nie mniej niż 15% w stosunku do zużycia energii finalnej brutto. 

W skali globalnej niepodjęcie budowy biogazowni spowoduje dalszą eksploatację paliw 

kopalnych w celach energetycznych, a w związku z tym zwiększoną emisję gazów i pyłów do 

powietrza.  

 Rezygnacja z inwestycji utrudni zagospodarowanie gnojowicy wytworzonej w 

sąsiadującej fermie, czego efektem będzie wywożenia gnojowicy na pola. Gnojowica ma 5 

krotnie intensywniejszy i nieprzyjemny zapach w stosunku do masy pofermentacyjnej. Stad 

brak realizacji inwestycji przyczynić się może do pogorszenia jakości zapachowej powietrza 

okolicznych terenów. 

9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 

wynikające z :istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 

środowiska, emisji.  

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę oddziaływań planowanych wariantów 

związanych z realizacją inwestycji na środowisko obejmującą bezpośrednie, pośrednie, 
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wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 

środowisko. 

Tabela 31. Charakterystyka oddziaływań wariantów (specyficzne oddziaływania dla danego wariantu odpowiednio 

oznaczono). 

Typ 

oddziaływania 

Etap realizacji Etap użytkowania 

Bezpośrednie Usunięcie roślinności w miejscu 

prowadzonych prac. 

Hałas związany z pracami budowlanymi. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza w 

związku z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. 

Usunięcie warstwy humusu pod 

planowane  obiekty. 

Zniszczenie powierzchni terenu przez 

sprzęt budowlany. 

Emisja hałasu. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza. 

 

Pośrednie Utrudnienia komunikacyjne w pobliżu 

prowadzonych prac. 

Zwiększenie natężenia ruchu w okolicy 

terenu inwestycji. 

Zwiększenie dostępności naturalnego 

nawozu. 

Udostępnienie możliwości 

zagospodarowania odpadów rolniczych w 

tym odchodów zwierząt w sposób przyjazny 

dla środowiska. 

Udostępnienie źródła energii cieplnej 

lokalnym przedsiębiorcom (nie dotyczy 

wariantu 4). 

Realizacja Polityki Energetycznej Polski. 

Wtórne Brak Zmniejszenie skali procesu spływu nawozów 

sztucznych z pól do cieków. 

Skumulowane Brak Brak 

Krótkoterminowe Hałas budowlany i wibracje. 

Utrudnienia komunikacyjne. 

Zanieczyszczenie powietrza. 

Brak 

Długoterminowe Uszczelnienie powierzchni. 

Wybudowane obiekty - zmiana krajobrazu. 

 

Zwiększenie natężenia ruchu w okolicy 

terenu inwestycji. 

Powstanie odpadów. 

Zmiana krajobrazu. 

Stałe Brak Emisja hałasu. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza. 

Uszczelnienie powierzchni. 

Chwilowe Powstanie odpadów budowlanych. Pogorszenie, jakości zapachowej powietrza 

na terenie inwestycji. 

 

9.1. Oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe. 

9.1.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko wodno gruntowe będzie 

głównie polegało na wykonaniu wykopów pod fundamenty obiektów biogazowni, a tym 

samym usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (gleby). Oddziaływanie o charakterze 

długoterminowym, oddziaływanie to zostanie załagodzone dzięki zagospodarowaniu gleby 
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pochodzącej z wykopów na terenie inwestycji.  W trakcie realizacji inwestycji nie zostanie 

zmieniony stan wody na gruntach sąsiednich. 

9.1.2. Faza użytkowania. 

W trakcie normalnego użytkowania elektrociepłowni oddziaływanie na środowisko 

gruntowo wodne będzie miało przede wszystkim pośredni, pozytywny charakter polegający 

na zapewnieniu lokalnym rolnikom naturalnego nawozu/środka wspomagającego uprawę 

roślin, a co za tym idzie eliminację nawozów sztucznych. Ponadto dzięki stosunkowo dużemu 

zapotrzebowaniu na gnojowicę, substrat ten nie będzie usuwany z sąsiadującej fermy na pola, 

jak to mogło się odbywać dotychczas, tylko będzie przekazywany do biogazowni. Pozwoli to 

na uniknięcie możliwości skażenia środowiska gruntowo wodnego patogenami bytującymi w 

odchodach zwierzęcych (w procesie fermentacji duża część patogenów ginie), jak również 

wpłynie pozytywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym magazynowane substraty nie 

będą miały kontaktu ze środowiskiem wodno gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do 

zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.  

 Z uwagi na zastosowanie szczelnych zbiorników na odcieki z powierzchni 

magazynowych oraz ścieki socjalno-bytowe, jak również organizację spływu 

powierzchniowego z powierzchni utwardzonych w szczelny system kanalizacji wewnętrznej, 

przedsięwzięcie nie będzie istotnie oddziaływało na najbliższe cieki wodne oraz ewentualne 

urządzenia wodne.  

 Przedsięwzięcie nie będzie związane ze zmianą stanu wody na gruntach sąsiednich, 

w związku z czym inwestycja nie będzie istotnie oddziaływała na obszary wodno-błotne oraz 

obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.    

 Na terenie inwestycji nie będą magazynowane substancje priorytetowe wymienione 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie 

wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2016, poz. 681) oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu 

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 
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szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), które przy przedostaniu 

się do środowiska wodno-gruntowego stwarzałyby ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych. Wyjątek stanowią 

oleje silnikowe (substancje ropopochodne) wykorzystywane podczas eksploatacji silnika 

modułu kogeneracyjnego. Sposób postępowania z olejami, w tym brak ich magazynowania na 

terenie inwestycji oraz posadowienie silnika na szczelnym podłożu, zapewnią odpowiednią 

ochronę środowiska wodno-gruntowego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. 

Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni będą zbierane w szczelny system kanalizacji, co 

dodatkowo zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed kontaktem z tymi substancjami. 

W przypadku rozsączania wód opadowych do ziemi, będą one wcześniej oczyszczane w 

separatorze substancji ropopochodnych. 

9.1.3. Faza likwidacji. 

 W fazie likwidacji, z uwagi na charakter prac rozbiórkowych, nie wystąpi istotne 

oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe. 

9.2. Oddziaływanie na jednolite części wód powierzchniowych. 

9.2.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na jednolite części wód 

powierzchniowych nie wystąpi. Prowadzone prace nie będą związane z emisją ścieków do 

wód powierzchniowych, ponadto nie będą prowadzone prace w obrębie koryt cieków 

wodnych.  

9.2.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania elektrociepłowni nie dojdzie do emisji ścieków ani żadnych 

substancji do wód powierzchniowych. Inwestycja nie będzie również związana ze zmianami 

morfologii koryta oraz zmianami kierunków spływu powierzchniowego. Wykorzystywanie 

przez rolników masy pofermentacyjnej wytworzonej w elektrociepłowni, jako nawozu 

pozwoli na ograniczenie stosowania gnojowicy oraz nawozów sztucznych, dzięki czemu 

obniży się ryzyko zanieczyszczenia okolicznych wód powierzchniowych w wyniku 

działalności rolniczej. 

Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną ujęte w szczelny system 

kanalizacyjny i po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostaną 
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skierowane albo do zbiornika na wody opadowe i odparowane, albo do studni chłonnych i 

usunięte na drodze rozsączania. Planowane rozwiązania zagospodarowania wód opadowych 

pozwolą uniknąć ewentualnego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami 

ropopochodnymi. 

W celu scharakteryzowania oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych części 

przeanalizowano wpływ na poszczególne elementy stanu wód. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyniki analizy. 

Tabela 32. Wyniki analizy wpływu na JCWP. 

Elementy JCWP 
Wskaźnik Opis oddziaływania  

Elementy biologiczne 
Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Fitobentos – 

(Multinumeryczny Indeks 

Okrzemkowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Makrofity – (Makrofitowy 

Indeks Rzeczny) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Makrobezkręgowce 

bentosowe 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Ichtiofauna Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy 

hydromorfologiczne 

Reżim hydrologiczny (Ilość i 

dynamika przepływu wody. 

Połączenie z częściami wód 

podziemnych) 

Brak zmian, brak oddziaływania. 

 
Ciągłość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki (Liczba i 

rodzaj barier. Zapewnienie 

przejścia dla organizmów 

wodnych) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Warunki morfologiczne 

(Głębokość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki i zmienność 

szerokości. Struktura i 

podłoże koryta strugi, 

strumienia, potoku lub rzeki. 

Struktura strefy nadbrzeżnej. 

Szybkość prądu) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy fizyko-

chemiczne 

Grupa wskaźników 

charakteryzująca stan 

fizyczny, w tym warunki 

termiczne (Temperatura wody, 

zawiesina ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzująca warunki 

tlenowe (warunki natlenienia) 

i zanieczyszczenia organiczne 

(tlen rozpuszczony, BZT5, 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 
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ChZT-Mn, ogólny węgiel 

organiczny, ChZT-Cr) 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących zasolenie 

(przewodność w temperaturze 

20°C, substancje 

rozpuszczone, siarczany, 

chlorki, wapń, magnez, 

twardość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących 

zakwaszenie (odczyn pH, 

zasadowość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących warunki 

biogenne (azot amonowy, azot 

Kjeldahala, azot azotanowy, 

azot ogólny, fosforany, fosfor 

ogólny) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan 

ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych Inwestycja nie 

spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

9.2.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji podobnie jak podczas budowy elektrociepłowni oddziaływani na 

jednolite części wód powierzchniowych nie wystąpi. 

9.3. Oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych. 

9.3.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych 

nie wystąpi. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed możliwością skażenia wód 

podziemnych przez substancje ropopochodne.  

9.3.2. Faza użytkowania. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym magazynowane substraty nie 

będą miały kontaktu ze środowiskiem wodno gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do 

zanieczyszczenia wód gruntowych. Przedsięwzięcie nie wywrze negatywnego wpływu na 

cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych.   
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Z uwagi na zastosowanie szczelnych zbiorników na odcieki z powierzchni 

magazynowych oraz ścieki socjalno-bytowe, jak również organizację spływu 

powierzchniowego z powierzchni utwardzonych w szczelny system kanalizacji wewnętrznej, 

przedsięwzięcie nie będzie istotnie oddziaływało na wody gruntowe. W przypadku 

zastosowania rozsączania wód opadowych do ziemi wody te będą oczyszczane z substancji 

ropopochodnych i zawiesiny, dzięki czemu inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan 

jakościowy wód podziemnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan 

ilościowy i chemiczny jednolitych części wód podziemnych. Inwestycja nie spowoduje 

nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych. 

9.3.3. Faza likwidacji. 

 W fazie likwidacji, z uwagi na charakter prac rozbiórkowych, nie wystąpi istotne 

oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych. 

9.4. Oddziaływanie na klimat. 

9.4.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na klimat zarówno w 

skali mikro, jak i makro. 

9.4.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia wystąpi lokalne podwyższenie temperatury 

powietrza na skutek emisji gorących spalin (około 180°C lub około 800°C – 72h/rok) oraz 

energii cieplnej wytworzonej w module kogeneracyjnym. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter jedynie lokalny oraz ze względu na fakt, iż większość wytworzonej energii cieplnej 

zostanie wykorzystane w procesie technologicznym, będzie miało ono znikome znaczenie. 

Oddziaływanie długoterminowe. Ponadto przedsięwzięcie będzie związane z wytwarzaniem 

energii elektrycznej i cieplnej zaklasyfikowane jako odnawialne źródło energii, w związku z 

powyższym przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. 

Oddziaływanie stałe, pozytywne, skumulowane z oddziaływaniem innych przedsięwzięć o 

podobnym charakterze (elektrociepłownie na biogaz i brykiet, farmy fotowoltaiczne, 

elektrownie wiatrakowe).  
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Zmiany klimatu jakie są obecnie obserwowane i jakie przewiduje się w najbliższym 

czasie nie wpłyną negatywnie na proces prowadzony w elektrociepłowni. Przewidywane 

zmiany klimatu to przede wszystkim występowanie okresów suchych oraz powodzi. Teren 

inwestycji położony jest poza obszarem zagrożonym powodzią lub podtopieniami. W 

procesie produkcyjnym zużycie wody jest stosunkowo niewielkie z uwagi na zużycie 

surowców o dużej wilgotności, stąd w okresach suchych nie dojdzie do zatrzymania procesu 

technologicznego.  

W "Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” w proponowanych kierunkach działań 

mających na celu dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu wymienione są 

m.in. następujące działania adaptacyjne: 

 Rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie 

lokalnym, szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o 

mniejszej gęstości zaludnienia. 

 Wspieranie rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacje w rolnictwie. 

 Planowana inwestycja wspomoże powyższe działania adaptacyjne. Dodatkowo dzięki 

ograniczeniu spalania paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii elektrycznej inwestycja 

przyczyni się do spowolnienia efektu cieplarnianego. Warto również nadmienić, że obecnie w 

Polsce 70% poborów wody wykorzystywanych jest dla potrzeb chłodzenia w procesie 

produkcji energii, dzięki planowanej inwestycji możliwe będzie zmniejszenie ilości wody 

wykorzystywanej przy produkcji energii. 

 W w/w Strategicznym Planie Adaptacji zidentyfikowano następujące oddziaływania 

warunków klimatycznych mogących mieć wpływ na planowaną inwestycję: 

 występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (silne wiatry, huragany, 

intensywne burze, nadmierne oblodzenie itp.) może doprowadzić do zwiększenia 

ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w 

dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. W celu zmniejszenia oddziaływania 

w polskim systemie elektroenergetycznym powinny dominować sieci kablowe, a nie 

jak do tej pory sieci napowietrzne, które są silnie narażone na awarie spowodowane 

silnymi wiatrami i nadmiernym oblodzeniem. 
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 zaburzenia w gospodarce wodnej spowodowane zwiększoną temperaturą powietrza i 

nadmiernym parowaniem wód powierzchniowych wpłyną na uprawę roślin (w tym 

roślin energetycznych). Kluczową kwestią w tym zakresie będzie rozwój gatunków 

roślin energetycznych odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych 

technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. 

9.4.3. Faza likwidacji. 

 Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na klimat zarówno w 

skali mikro, jak i makro. 

9.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny. 

9.5.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu od pojazdów oraz maszyn 

budowlanych. Uciążliwości dla okolicznych mieszkańców wystąpią jedynie w porze dnia, 

bowiem wówczas będą prowadzone prace realizacyjne. Z uwagi na czas trwania prac 

budowlanych oddziaływanie to będzie miało charakter krótkoterminowy.  

9.5.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia dojdzie do emisji hałasu od pracujących 

urządzeń oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Jak wykazano w 

przeprowadzonej prognozie hałasu nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy na 

terenach chronionych akustycznie.  

9.5.3. Faza likwidacji. 

 Podobnie jak w przypadku fazy realizacji, do emisji hałasu dojdzie podczas 

stosowania maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu. Prace będą prowadzone 

w porze dnia. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy. 
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9.6. Oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

9.6.1. Faza realizacji. 

Podczas budowy biogazowni emitowane będą gazy i pyły do powietrza w trakcie 

poruszania się po terenie inwestycji pojazdów spalinowych. Z uwagi na stosunkowo krótki 

okres realizacji oddziaływanie to nie będzie znaczące. 

9.6.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie biogazowni będzie związane z dwoma skrajnie różnymi rodzajami 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W skali lokalnej dojdzie do emisji gazów (w tym 

zapachów typowych) i pyłów do powietrza wskutek energetycznego spalania 

wyprodukowanego biogazu. Jak wykazano w obliczeniach nie dojdzie do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów, w związku z czym oddziaływanie to nie będzie znaczące. 

Ponadto z uwagi na szczelność procesów fermentacji (warunki beztlenowe), przepływ 

gnojowicy szczelnymi rurociągami, przechowywanie kiszonki pod przykryciem z podwójnej 

warstwy folii, oddziaływanie na jakość zapachową powietrza atmosferycznego poza terenami 

inwestycji nie będzie znaczące. Modelowanie rozprzestrzeniania się odorantu w postaci 

amoniaku podczas normalnego funkcjonowania elektrociepłowni wykazało brak znaczącej 

uciążliwości na jakość zapachową terenów wokół inwestycji. W skali globalnej wpływ na 

powietrze będzie pozytywny, ponieważ zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

związana z energetycznym spalaniem paliw kopalnych, zapotrzebowanie na energię zostanie 

pokryte ze źródeł odnawialnych. Oddziaływanie długoterminowe, pośrednie, skumulowane z 

innymi przedsięwzięciami tego rodzaju.  

9.6.3. Faza likwidacji. 

 Oddziaływanie na etapie likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie 

realizacji. 

9.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych.   

9.7.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało istotne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko. 
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9.7.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia wytworzone pola elektromagnetyczne nie 

spowodują przekroczenia dopuszczalnych wartości zarówno w miejscach dostępnych dla 

ludzi, jak i wokół zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych wytworzonych od urządzeń i instalacji użytkowanej w 

elektrociepłowni nie będzie istotne. 

9.7.3. Faza likwidacji. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie będzie występowało istotne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko. 

9.8. Oddziaływanie na gospodarkę ściekami.  

9.8.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą jedynie ścieki komunalne. Ścieki 

socjalno-bytowe będą zbierane będą w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet 

(dostarczonych na teren budowy przez firmę zewnętrzną), skąd będą odbierane przez 

wyspecjalizowane firmy asenizacyjne. Ze względu na planowany sposób zagospodarowania 

ścieków komunalnych oraz ich niewielką ilość (stosunkowo krótki czas realizacji inwestycji) 

nie wystąpi istotne oddziaływanie na gospodarkę ściekową. 

3.1.3. Faza użytkowania. 

Użytkowanie przedsięwzięcia związane będzie z wytwarzaniem ścieków komunalnych 

(ścieki socjalno-bytowe oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej) oraz 

ścieków technologicznych w postaci odcieków z magazynowania kiszonki. Ścieki socjalno-

bytowe przed wprowadzeniem do środowiska zostaną oczyszczone do poziomów 

wymaganych przepisami w oczyszczalni ścieków komunalnych (zostaną odprowadzone za 

pomocą kanalizacji albo za pośrednictwem firmy asenizacyjnej). Z uwagi na niewielką ilość 

powstających ścieków ich wytwarzanie i zagospodarowanie nie spowoduje istotnego 

oddziaływania na środowisko. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów po 

oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostaną rozsączone. Oddziaływanie 

gospodarki ściekami komunalnymi na środowisko nie będzie znaczące. Ścieki technologiczne 

będą w pełni zagospodarowane w procesie produkcyjnym biogazu. Ścieki technologiczne 

będą przechowywane w nieprzeciekających zbiornikach. Biorąc pod uwagę powyższe nie 
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wystąpi negatywne oddziaływanie ścieków technologicznych na gospodarkę ściekową oraz 

środowisko. 

9.8.2. Faza likwidacji. 

Podczas likwidacji przedsięwzięcia, podobnie jak podczas jego realizacji, nie wystąpi 

istotne oddziaływanie na gospodarkę ściekową.  

9.9. Oddziaływania na faunę. 

9.9.1. Faza realizacji. 

Z uwagi na obecny charakter użytkowania terenu inwestycji realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie związana z występowaniem istotnego zagrożenia dla zwierząt. Zajęcie terenu pod 

planowaną inwestycje nie będzie związane z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych, a 

tym samym miejsc istotnych z uwagi na zachowanie dobrego stanu populacji dzikiej fauny.  

9.9.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania przedmiotowej elektrociepłowni nie powstaną zagrożenia dla 

zwierząt. Inwestycja nie będzie związana z emisją toksycznych substancji  i odpadów, które 

mogłyby zagrażać dzikiej faunie. Teren inwestycji zostanie ogrodzony, dzięki czemu dzikie 

zwierzęta nie dostaną się w pobliże urządzeń i obiektów ani w miejsca, gdzie będzie 

pracowała ładowarka, co uchroni je przed ewentualnym nieszczęśliwym wypadkiem, np. 

potrąceniem przez ładowarkę.  

9.9.3. Faza likwidacji. 

 W fazie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie na faunę. 

9.10. Oddziaływanie na florę. 

9.10.1. Faza realizacji. 

Podczas prac budowlanych zostanie usunięta roślinność z terenu inwestycji. Z uwagi 

na lokalizację zakładu oraz dotychczasowe zagospodarowanie terenu inwestycji, 

oddziaływanie na dziką (naturalną) florę nie będzie znaczące. 
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9.10.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z usuwaniem dzikiej roślinności. 

Do środowiska nie będą również wprowadzane gatunki inwazyjne, mogące spowodować 

wypieranie dziko występujących gatunków rodzimych. Użytkowanie inwestycji nie będzie 

związane z emisją zanieczyszczeń (gazów, pyłów, ścieków) mogącą powodować zmiany we 

florze terenów sąsiednich oraz wód powierzchniowych. Biorąc pod uwagę powyższe 

oddziaływanie na florę nie wystąpi.  

9.10.3. Faza likwidacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na florę w fazie likwidacji. 

9.11. Oddziaływanie na grzyby. 

9.11.1. Faza realizacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na grzyby w fazie realizacji. 

9.11.2. Faza użytkowania. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na grzyby w fazie użytkowania. 

9.11.3. Faza realizacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na grzyby w fazie likwidacji. 

9.12. Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze. 

9.12.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie przekształcenie terenów, na których nie 

stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. Z uwagi na niewielką skalę inwestycji oraz brak w jej pobliżu 

cennych siedlisk przyrodniczych w fazie realizacji nie przewiduje się oddziaływania na nie. 

9.12.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania inwestycji nie wystąpi oddziaływanie na cenne siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Podczas użytkowania 

inwestycji nie będzie dochodziło do emisji gazów i pyłów oraz ścieków mogących w sposób 
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istotny zagrażać cennym siedliskom przyrodniczym. Inwestycja nie spowoduje również 

zmian stosunków wodnych poza terenem inwestycji. 

9.12.3. Faza likwidacji. 

 Na etapie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska 

przyrodnicze. 

9.13. Oddziaływanie na bioróżnorodność. 

9.13.1. Faza realizacji. 

W związku z brakiem istotnego oddziaływania na dziką florę, faunę i grzyby w fazie 

realizacji oddziaływanie na bioróżnorodność nie wystąpi.  

9.13.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie inwestycji nie będzie miało wpływu na bioróżnorodność gatunkową. 

9.13.3. Faza likwidacji. 

 Podczas likwidacji tak jak w fazie realizacji nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływania na bioróżnorodność. 

9.14. Oddziaływania na formy ochrony przyrody. 

9.14.1. Faza realizacji. 

Realizacja inwestycji nie będzie prowadzona w obrębie żadnego obszaru chronionego. 

Najbliższe obszary chronione zlokalizowane są w odległości ok. 500 m od terenu inwestycji,  

prace budowlane prowadzone na etapie realizacji inwestycji nie będą stanowiły zagrożenia 

dla form ochrony przyrody.   

9.14.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie inwestycji nie wywrze negatywnego wpływu na obszar chronione. 

Emisja zanieczyszczeń z elektrociepłowni nie dotrze do najbliższych form ochrony przyrody, 

stąd w trakcie użytkowania elektrociepłowni nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na 

obszary chronione.  
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9.14.3. Faza likwidacji. 

 W fazie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie na formy ochrony przyrody. 

9.15. Oddziaływanie na krajobraz.  

9.15.1. Faza realizacji. 

Biorąc pod uwagę niektóre istotne wskaźniki krajobrazu takie jak:  

 Trwałość - krajobraz względnie trwały,  

 Tradycja - krajobraz nienoszący śladów obecności tradycji lokalnych, 

regionalnych,  

 Reprezentatywność - krajobraz reprezentatywny – na ponad połowie obszaru 

stwierdza się istnienie cech stanowiących wyróżniki krajobrazu, które opisują i 

charakteryzują obszar, jednocześnie jest to obszar optymalny pod względem 

funkcjonowania krajobrazu, oryginalny pod względem struktury,  

 Unikatowość – krajobraz przeciętny, niecechujący się unikatowością, 

 Funkcje podstawowe krajobrazu: 

- funkcja schronienia (funkcja osadnicza),  

- funkcja materialno-zaopatrzeniowa (funkcja rolnicza – produkcji rolnej, 

funkcja produkcji leśnej), 

- funkcja komunikacyjna,  

można stwierdzić, że krajobraz wokół terenu planowanej inwestycji jest krajobrazem 

względnie trwałym, nienoszącym śladów tradycji, reprezentatywnym, przeciętnym, 

pełniącym głównie funkcje materialno-zaopatrzeniowe oraz funkcje schronienia i funkcje 

komunikacyjną. 

W trakcie realizacji inwestycji będzie występowało oddziaływanie na krajobraz, 

będzie to oddziaływanie długoterminowe, a z uwagi na zlokalizowaną w sąsiedztwie fermę 

trzody chlewnej oraz niewielką skalę inwestycji nie będą to oddziaływania znaczące. Ponadto 

realizacja inwestycji nie spowoduje, że krajobraz przestanie pełnić swoje dotychczasowe 

funkcje. Inwestycja nie wpłynie również na zmianę typu krajobrazu występującego wokół jej 

terenu. 
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9.15.2. Faza użytkowania. 

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, jej oddziaływanie na krajobraz 

w fazie użytkowania będzie miało charakter trwały. Z uwagi na niewielką wysokość 

planowanych obiektów, a także zastosowanie nierażących, neutralnych  kolorów elewacji 

oraz zachowanie wokół terenu istniejącej zieleni izolacyjnej – zmiana krajobrazu nie będzie 

rażąca. Użytkowanie inwestycji nie spowoduje, że krajobraz przestanie pełnić swoje 

dotychczasowe funkcje - w związku z użytkowaniem inwestycji krajobraz będzie pełnił 

dodatkowo funkcję energo-zaopatrzeniową (funkcję energetyczną).  

Podczas użytkowania elektrociepłowni na biogaz dojedzie do kumulacji 

oddziaływania na krajobraz z  istniejącą i planowaną chlewnią. Kumulacja będzie miała 

zarówno negatywny jak i pozytywny charakter. Do negatywnej kumulacji dojdzie w wyniku 

realizacji inwestycji, co przyczyni się do udziału powierzchni zabudowanej - powstaną nowe 

obiekty. Przy czym inwestycja nie wpłynie na zmianę typu krajobrazu występującego wokół 

planowanej inwestycji – wpłynie jedynie na zwiększenie powierzchni zabudowanej 

Pozytywny charakter kumulacji oddziaływań będzie natomiast polegał na uprzątnięciu terenu 

inwestycji (na którym obecnie znajdują się nieużytkowane i zaniedbane obiekty rolnicze 

sprzed 40 lat) oraz powstaniu nowych obiektów o nierażących, neutralnych kolorach. 

Inwestor planuje również zachowanie istniejącej zieleni izolacyjnej wokół zakładu, co 

dodatkowo zminimalizuje oddziaływanie na krajobraz. 

9.15.3. Faza likwidacji. 

Likwidacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływała na krajobraz. 

Podczas likwidacji przedsięwzięcia wszystkie obiekty elektrociepłowni zostaną usunięte 

(rozebrane), a teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

9.16. Oddziaływanie na zabytki. 

9.16.1. Faza realizacji. 

Skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują zagrożenia dla obiektów 

zabytkowych, a tym samym inwestycja nie będzie na nie oddziaływała. 

9.16.2. Faza użytkowania. 

Ani działanie elektrociepłowni, ani ewentualne sytuacje awaryjne, z uwagi na 

odległość, nie spowodują wystąpienia zagrożenia dla okolicznych zabytków. 
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9.16.3. Faza likwidacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na okoliczne zabytki. 

9.17. Oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 

9.17.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji wystąpi krótkoterminowe oddziaływanie na bezpieczeństwo 

lokalnej ludności związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodów ciężarowych 

poruszających się po drogach, w związku z koniecznością dostarczenia materiałów 

budowlanych i eksploatacyjnych do biogazowni. 

9.17.2.  Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania biogazowni wystąpi okresowe, chwilowe oddziaływanie 

polegające na wzroście natężenia ruchu samochodów ciężarowych poruszających się po 

okolicznych drogach, związane z koniecznością transportu surowców oraz odbioru masy 

pofermentacyjnej (nawozu). Oddziaływanie w postaci zwiększenia natężenia ruchu będzie się 

kumulowało z oddziaływaniem ruchu już istniejącego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

technologicznym, mającym na celu zabezpieczenie magazynowanego biogazu przed 

wybuchem (systemy wykrywczo-alarmowe, szczelność procesu, spalanie nadmiaru biogazu w 

pochodni awaryjnej) oraz usytuowaniu obiektów w bezpiecznych odległościach (ustalonych 

na etapie projektowania), oddziaływanie przedsięwzięcia podczas ewentualnej awarii 

powinno zostać zredukowane do minimum. Ponadto ilość wytworzonego i przechowywanego 

biogazu nie kwalifikuje inwestycji do grupy zakładów obarczonych ryzykiem wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

9.17.3. Faza likwidacji. 

 Oddziaływanie na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi będzie takie, jak w przypadku 

realizacji przedsięwzięcia. 

9.18. Oddziaływanie na Politykę Energetyczną Polski. 

9.18.1. Faza realizacji. 

Brak oddziaływania w fazie realizacji. 
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9.18.2. Faza użytkowania. 

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji założeń Polityki Energetycznej 

Polski, a tym samym do spełnienia nałożonego na państwo polskie w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady obowiązku zapewnienia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

stosunku do zużycia energii finalnej brutto do 2020r. Oddziaływanie długoterminowe, 

pośrednie. 

9.18.3. Faza likwidacji. 

Brak oddziaływania w fazie likwidacji. 

9.19. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia awarii 

przemysłowej, katastrofy naturalnej, katastrofy budowlanej. 

9.19.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji na terenie budowy nie wystąpią awarie przemysłowe. 

Zasięg ewentualnej katastrofy budowlanej ograniczy się do terenu inwestycji, ponieważ 

planowane budynki i budowle nie będą wysokie i nawet przy ich zawaleniu ich elementy nie 

powinny przekroczyć terenu inwestycji. Ponadto w ramach prowadzonych prac nie będą 

wykonywane głębokie wykopy, które mogły by spowodować wystąpienie ruchów masowych 

i zapadnięć gruntu poza terenem inwestycji. Pod warunkiem właściwie prowadzonego 

procesu budowy, a zwłaszcza stosowania się przez realizujących obiekty do przepisów bhp i 

projektu budowlanego nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrof budowlanych. 

Teren inwestycji znajduje się poza terenami zlewowymi stąd ewentualna katastrofa naturalna 

w postaci powodzi nie zagraża budowie. Teren inwestycji zlokalizowany jest również poza 

terenami osuwisk, stąd katastrofa naturalna w postaci osunięcia się gruntu lub błota w trakcie 

intensywnych opadów również jest mało prawdopodobna. W przypadku wystąpienia silnych 

wiatrów, istnieje konieczność zabezpieczenia terenu inwestycji przed rozwiewaniem 

materiałów budowlanych.  

9.19.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania inwestycji na terenie elektrociepłowni nie będą magazynowane 

substancje w ilości mogącej spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej i 

związanego z nią zanieczyszczenia gruntu.  Pod warunkiem wykonania budynków i obiektów 

elektrociepłowni zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi wystąpienie 

katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne, przy czym oddziaływanie ewentualnej 
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katastrofy budowlanej powinno się zamknąć w obrębie terenu inwestycji - kilku metrów od 

budynków. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenami zalewowymi stąd nie 

przewiduje się oddziaływania na inwestycję katastrofy naturalnej w postaci powodzi. Z uwagi 

na obecne i planowane ukształtowanie terenu oraz brak czynnych osuwisk w obrębie terenu 

inwestycji nie przewiduje się oddziaływania w postaci osuwania się gruntu, wywracania się 

budynków itp.  

Ponadto w celu uniknięcia katastrof budowlanych projekt budowlany budynków a 

następnie ich wykonanie musi uwzględniać warunki geotechniczne występujące na terenie 

inwestycji - musi być dostosowany do tych warunków.  

9.19.3. Faza likwidacji. 

 Podobnie jak podczas realizacji inwestycji oddziaływanie ewentualnej katastrofy 

budowlanej nie powinno wykroczyć poza teren inwestycji. Z uwagi na lokalizację inwestycji 

nie przewiduje się również wystąpienia oddziaływania katastrof naturalnych podczas 

likwidacji inwestycji. 

10. Opis zastosowanych metod prognozowania. 

W celu prognozowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano: 

 metodę szacowania eksperckiego, 

 oprogramowanie do prognozowania poziomów dźwięków wokół zakładów 

przemysłowych „SoundPLAN Essential 4.0” (program ten został oparty o model 

obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2), 

 oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym  OPERAT FB dla Windows. 

 Dokładne opisy metod prognozowania zostały opisane w tekście raportu w punktach 

poświęconych poszczególnym etapom prognozowania. 

 Analizę wariantów przeprowadzono za pomocą metody porównywania stanów 

środowiska, której dokładny opis został zamieszczony w punkcie 6. Analiza wariantów. 
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11. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 

formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i 

przedmioty  ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących 

je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia.  

W trakcie realizacji i użytkowania elektrociepłowni zastosowany zostanie szereg 

rozwiązań chroniących środowisko, m.in.: 

 ewentualne odwodnienie wykopów podczas prac budowlanych będzie wykonane 

wyłączenie na czas realizacji inwestycji.  

 każdorazowo przed rozpoczęciem prac budowlanych sprzęt budowlany będzie 

poddawany wizualnemu przeglądowi pod kątem jego sprawności i występowania 

ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych. Teren budowo zostanie 

wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych do zastosowania w razie awarii 

sprzętu – wycieku substancji ropopochodnych. Za przegląd sprawności sprzętu oraz 

stosowanie sorbentów odpowiedzialny będzie kierownik budowy.  

 po zakończeniu prac budowlanych na zniszczonym terenie przeznaczonym pod 

powierzchnię biologicznie czynną zostanie posadzona trawa. 

 wody opadowe z terenów utwardzonych będą oczyszczane z zawiesiny i substancji 

ropopochodnych w separatorze substancji ropopochodnych wyposażonym w osadnik 

do poziomu wymaganego przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014r. 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. z 2014r., poz. 1800).  

 odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujące brak przekroczeń 

obowiązujących norm emisji, w szczególności hałasu, pól elektromagnetycznych oraz 

gazów i pyłów do powietrza;  

 budowa możliwie krótkiej trasy przyłącza linii SN do sieci dystrybucyjnej oraz 

odbiorców końcowych, co przyczyni się w niewielkim stopniu w ingerencję w 

środowisko,  

 budowa optymalnej trasy przyłącza cieplnego do odbiorców końcowych;  
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 właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec 

zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń 

budowlanych,  

 postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

zgodne z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie 

poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, 

przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie 

wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia,  

 zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i 

wykorzystanie jej po zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji,  

 odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano – 

montażowych,  

 umiejscowienie inwestycji na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie której znajdują się 

dostawcy surowców do wytwarzania biogazu oraz odbiorcy wytwarzanej masy 

pofermentacyjnej mogącej zagospodarować ją jako polepszacz glebowy do nawożenia 

pól uprawnych,  

 zaprojektowanie technologii w oparciu o sprawdzone standardy stosowane w kraju i 

za granicą,  

 wybudowanie składowisk surowców umożliwiając gromadzenie odcieków,  

 pokrycie składowisk kiszonek grubą, szczelną folią zabezpieczającą przed emisją 

zapachów,  

 zastosowanie hermetycznie nieprzeciekających zbiorników na masę płynną, tak, aby 

uniemożliwić wycieki oraz wydostawanie się zapachów,  

 kontener, w którym planuje się umieścić układ kogeneracyjny, zostanie 

zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby nastąpiła możliwie największa 

redukcja rozprzestrzeniania się hałasów,  

 do spalania biogazu zostanie wykorzystana wysokosprawna jednostka kogeneracji, 

dzięki czemu nastąpi bardziej efektywne wykorzystanie energii pierwotnej źródła 

(biogazu) i konsekwentnie mniejsze zużycie paliwa,  

 zostaną zastosowane technologie oczyszczania biogazu przed procesem konwersji na 

energię w celu zmniejszenia wpływu związków zawartych w biogazie 

(nieenergetycznych) na zużycie materiałów będących w wyposażeniu urządzeń 

transportujących biogaz i układu kogeneracyjnego,  
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 instalacja wyposażona będzie w pochodnię biogazu spalającą nadwyżki biogazu i 

uruchamianą na wypadek awarii silnika kogeneracyjnego celem uniemożliwienia 

wyprowadzenia biogazu do atmosfery,  

 na terenie inwestycji posadzona zostanie zieleń, która stanowić będzie zaporę dla 

hałasów oraz zapachów, w celu zamknięcia oddziaływania obszaru, na który 

oddziaływać będzie przedsięwzięcie w granicach działki,  

 masa pofermentacyjna przetrzymywana będzie w szczelnych zamkniętych 

zbiornikach,  

 użyte materiały technologiczne będą wysokiej jakości gwarantując długi czas 

eksploatacji,  

 zastosowana technologia (beztlenowa fermentacja) oraz jej zamknięcie w szczelnych 

fermentatorach gwarantuje czysty proces produkcji biogazu i uwalnianie zapachów 

tylko w komorach, bez emisji na zewnątrz,  

 wydajny proces rozkładu masy organicznej co wpływa na wzrost koncentracji 

składników mineralnych i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie pozostających w 

produkcie składników mineralnych przy nawożeniu pól uprawnych,  

 dla zapewnienia bezpieczeństwa, elektrociepłownia wyposażona zostanie w szereg 

czujników, aparaturę pomiarową, sprzęt do sterowania i system zarządzania 

elektrociepłownią celem przeciwdziałania i szybkiego reagowania na wypadek awarii,  

 budowle, urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład inwestycji będą oparte o nowe 

i sprawdzone rozwiązania,  

 rozmieszczenie budynków i obiektów budowlanych w odpowiednich odległościach 

przewidzianych na etapie projektowania zapewniających bezpieczeństwo 

użytkowania,  

 zagospodarowanie produkowanej energii cieplnej ze źródła odnawialnego na potrzeby 

biogazowni i/lub okolicznych przedsiębiorców/mieszkańców pozwoli na ograniczenie 

produkcji energii paliw kopalnych,  

 wszystkie rozwiązania będą gwarantowały zachowanie wszelkich norm jakości 

środowiska w zakresie klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, 

uciążliwości zapachowej oraz pól elektromagnetycznych i wymagań w myśl 

obowiązujących przepisów prawa unijnego, krajowego i lokalnego,  
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 transport będzie odbywał się w sposób bezpieczny i szczelny podczas dostawy 

surowców przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej na 

lokalnych drogach,  

 z uwagi na przyjęte rozwiązania, sytuacje awaryjne w obiektach przedsięwzięcia nie 

będą stanowić zagrożenia dla środowiska glebowo-gruntowego ani też dla wód 

podziemnych i powierzchniowych i ze względu na zanieczyszczenie powietrza oraz 

emitowany hałas, nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

 ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 

i będą przekazywane  do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie to w 

pełni zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. 

12. Porównanie planowanej technologii z technologią spełniającą 

wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Technologia zastosowana w omawianej biogazowni spełni wymagania art. 143 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. 

zm.). Zgodnie z w/w artykułem, technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 

zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać  wymagania, przy 

których określeniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń - w biogazowni stosowane będą 

produkty pochodzenia naturalnego, niestanowiące szczególnego zagrożenia 

pożarowego; w trakcie użytkowania przedsięwzięcia nie będą stosowane substancje 

toksyczne, rakotwórcze, szkodliwe ani stwarzające zagrożenie dla środowiska 

wodnego; 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - zastosowany zostanie układ 

kogeneracyjny o najlepszych, dostępnych na rynku, parametrach: sprawności 

elektrycznej wynoszącej około 40-41% oraz cieplnej 41-43%; wytworzony biogaz w 

100% zostanie przekształcony w energię elektryczną i cieplną w procesie spalania w 

module kogeneracyjnym, jedynie w sytuacjach awaryjnych jego niewielka ilość 

zostanie spalona w pochodni awaryjnej; wytworzona energia cieplna zostanie w 

całości wykorzystana na potrzeby technologiczne biogazowni, a nadwyżki zostaną 
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przekazane do lokalnych przedsiębiorców (fermy); energia elektryczna wytworzona 

podczas spalania biogazu zostanie wykorzystana na potrzeby własne oraz 

wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej; 

 zapewnianie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw - 

zużycie wody do procesu technologicznego zostanie obniżone do minimum poprzez 

zastąpienie jej odciekami z silosów oraz placu składowego; surowce wykorzystane do 

procesu fermentacji będą pochodzenia rolniczego, powszechnie uznawane za odpady; 

100% wytworzonego biogazu zostanie wykorzystana do celów energetycznych, 

zgodnie z przeznaczeniem; 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów - wytworzony odpad w postaci masy pofermentacyjnej, po 

przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych i uzyskaniu pozwoleń, zostanie 

w całości lub większości wykorzystany jako polepszacz glebowy (nawóz) lub zostanie 

przekazany do dalszego zagospodarowania jako biomasa energetyczna; 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji - przedsięwzięcie nie będzie związane z emisją 

substancji toksycznych oraz o wysokim potencjale zagrożeń. Emisja hałasu oraz 

pyłów i gazów do powietrza nie przekroczy dopuszczalnych poziomów; 

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej - beztlenowa fermentacja metanowa jest 

powszechnie stosowaną metodą pozyskiwania biogazu wykorzystywaną zarówno w 

Polsce, jak i w całej Europie; istnieją biogazownie pracujące w oparciu o technologię 

zastosowaną w planowanym przedsięwzięciu; 

 postęp naukowo-techniczny - technologia zastosowana w planowanej biogazowni jest 

jedną z najnowszych i najskuteczniejszych metod wytwarzania biogazu. 

13. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z 

dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji 

przedsięwzięcia. 

 Z punktu widzenia realizacji inwestycji dokumentem strategicznym jest Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967).  Zgodnie z w/w planem dla wód powierzchniowych 

i podziemnych (jednolitych części tych wód) zostały określone cele środowiskowe. 
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Planowana inwestycja nie wpłynie na osiągnięcie tych celów, stąd przedsięwzięcie będzie 

zgodne z założeniami w/w dokumentów.  

14. Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych. 

Budowa biogazowni, w szczególności w sąsiedztwie fermy może generować konflikt w 

lokalnych społecznościach. Powzięcie zamiaru realizacji przedmiotowej biogazowni i 

złożenie Raportu z oceną oddziaływania na środowisko spotkało się zarówno z pozytywnym, 

jak i negatywnym nastawieniem lokalnych społeczności miejscowości Nowy Świat i 

Tarnowiec.  

 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych lokalni mieszkańcy zgłaszają 

zastrzeżenia formułując zarzuty wobec planowanej inwestycji w biogazownię rolniczą. 

Zarzuty te formułowane są w pismach przekazywane do naszej spółki za pośrednictwem 

Wójta Gminy Lubsza, w tym odpowiedzi i wyjaśnienia Inwestora na zarzuty  mieszkańców 

(data wezwania Wójta o zajęcie stanowisk: 21.08.2018 r. oraz 3.12.2018 r.). Większość 

zgłaszanych zarzutów/uwag jest nieuzasadniona. Część właściwie sformułowanych dotyczy w 

szczególności tego, że biogazownia „śmierdzi”, że jest „gigantycznych rozmiarów”, że będzie 

mieć negatywne przełożenie na dobra materialne.  

 

Zarzuty te wynikają z niewielkiej świadomości i mało rozpowszechnionych przedsięwzięć 

tego typu w Polsce.  

 

Odpieramy zarzuty formułując bardzo szczegółowe wyjaśnienia, informacje, dane i 

wyliczenia niezależnie od ich treści, także treści absurdalnie sprzecznej z rzeczywistością. 

Dołączamy w formie załączników nasze stanowiska (odpowiedzi na każdy bez wyjątku zarzut 

lokalnych społeczności wraz z przywołaną treścią danego zarzutu). Z uwagi na konieczność 

ochrony danych osobowych nie dołączamy  treści pism, które zawierają dane osobowe 
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mieszkańców. Jednakże jak wspomniano wyżej przywołano treść zarzutów bez wyjątku w 

odpowiedziach.    

 

Analizując potencjalne konflikty dla środowiska zasadne jest wspomnieć o skutkach na 

środowisko przy braku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na 

poszczególnych niżej wymienionych etapach: 

 etapu budowy, 

 etapu eksploatacji, 

 etapu zamknięcia działalności. 

 

Na każdym etapie życia przedsięwzięcia, przy braku realizacji przedsięwzięcia, nie wystąpią 

ani pozytywne jak i negatywne oddziaływania na środowisko wyrażone w wynikach 

otrzymanych z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. Oddziaływania (skutki) 

potencjalnie negatywnie wpływające na środowisko i przeciwdziałania nim zawarto w 

raporcie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. Niżej wyszczególniamy 

skutki zaniechania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem interesariuszy lokalnych 

i wymogów szczebla krajowego. 

 

W okresie budowy (ok. 6 m-cy) 

 Do gospodarki, w tym lokalnej nie zostaną wprowadzone do obrotu środki finansowe 

na poziomie nie mniejszym niż 16 mln zł (szacowane nakłady inwestycyjne). 

o w tym firmy budowlane i inżynierskie, producenci i hurtownie nie wykonają 

usług, nie dostarczą materiałów i urządzeń i wyposażenia składających się na 

instalację, 

o przez okres ok. 6 m-cy pracownicy budowlani nie skorzystają z lokalnych 

miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych. 

 

W okresie eksploatacji (ok. 25 lat) 

 Gnojowica nie będzie utylizowana w procesie fermentacji metanowej. 

 Gnojowica będzie rozprowadzana jak na dotychczasowych zasadach z zachowaniem 

ustawy o nawozach i nawożeniu lub kierowana ruchem kołowym do najbliższej 

działającej biogazowni rolniczej, co wzmoże hałas i spowoduje emisję gazów 

spalinowych pojazdów transportujących.  
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 Nie będzie dostarczana do procesu inna biomasa (słoma). 

 Nie będą usług świadczyć lokalni interesariusze w zakresie przeglądów technicznych, 

obsługi serwisowej, audytów w zakresie sieci, budowli i urządzeń. 

 Nie będą usług świadczyć lokalni interesariusze w zakresie dostawy słomy, 

dystrybucji masy nawozowej. 

 Do budżetu gminy nie wpłynie podatek lokalny od budowli oraz od budynków 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Do gospodarki krajowej średniorocznie nie wpłynie ok. 2,5 mln zł z tytułu kosztów 

działalności operacyjnej. 

 Nie wytworzone zostanie rocznie ok. 8400 MWh energii elektrycznej brutto (taki 

wolumen nie zostanie wliczony do bilansu krajowego w kontekście wykonywania 

krajowych zobowiązań wobec Dyrektywy 2009/28/WE liczonych w roku 2020) – na 

marginesie art. 13 tej dyrektywy zaleca wszystkim podmiotom, a w szczególności 

lokalnym i regionalnym organom administracyjnym, by zapewniały instalację 

urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

 Nie wytworzone zostanie rocznie ok. 10000 MWh ciepła brutto (taki wolumen nie 

zostanie wliczony do bilansu krajowego w kontekście wykonywania krajowych 

zobowiązań wobec Dyrektywy 2009/28/WE liczonych w roku 2020). 

 Nie zostanie wykorzystane w celach nawozowych średniorocznie ok. 60.500 ton 

nawozu organicznego (masy nawozowej pofermentacyjnej), która nie zastąpi 

sztucznych nawozów energochłonnych w produkcji w ilości w skali roku ok. 175 ton 

czystego składnika nawozów azotowych, ok. 100 ton P2O5 nawozów fosforowych 

oraz ok. 110 ton K2O nawozów potasowych. 

 Nie nastąpi redukcja gazów cieplarnianych w ilości ok. 6138 ton CO2 rocznie w 

wyniku braku zastąpienia wytwarzania źródła konwencjonalnego źródłem 

odnawialnym, (liczonych dla energii wytwarzanej netto i stosując wskaźnik emisji wg. 

KOBIZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). 

 Nie znajdą zatrudnienia w obsłudze instalacji lokalni operatorzy (3 osoby).  

 

Zamknięcie działalności (ok. 3 m-cy) 

 Do gospodarki, w tym lokalnej nie zostaną wprowadzone do obrotu środki finansowe 

na poziomie ok. 1 mln zł (szacowane koszty rozbiórki i utylizacji). 

o w tym firmy budowlane i inżynierskie nie wykonają usług, 
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o przez okres ok. 3 m-cy pracownicy budowlani nie skorzystają z lokalnych 

miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych. 

 

16. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub 

użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 

oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które 

mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie. 

Na początku etapu użytkowania inwestycji proponuje się jednorazowe przeprowadzenie 

pomiarów hałasu emitowanego przez biogazownię. Z uwagi na obecne zagospodarowanie 

terenu inwestycji oraz jego lokalizacji nie jest konieczne prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego. 

17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub 

luk we spółczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.  

 W trakcie opracowywania raportu nie napotkano na trudności wynikające z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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18. Załączniki. 

1. PZT (plan zagospodarowania terenu). 

2. Fauna. 

3. Flora. 

4. Karta katalogowa wentylatorów dachowych chlewni. 

5. Wydruki z programu SoundPlan. 

6. Karta katalogowa modułu kogeneracyjnego. 

7. Wydruki z programu Operat FB. Tło zanieczyszczeń powietrza.  

8. Konsultacje społeczne w postaci odpowiedzi Inwestora na zarzuty mieszkańców. 

9. Oświadczenie autora. 
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