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RMiZN. 6220.15.2.2011 - O Klodzko, dnia 13 wrzesnia 2011 r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,
art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostejDnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 1 i 3, ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postejDOwania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z
pozn. zm.), po przeprowadzeniu poste_powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsi^wzi^cia moga_cego potencjalnie znacza_co oddzialywac na srodowisko, polegaja^cego na
budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowlanych przy oczyszczalni
sciekow w Szalejowie Gornym, dzialka nr 800, Gmina Klodzko.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 7.07.2011 r. Miejskiego Zakladu Komunalnego w Polanicy Zdroju Sp z
o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdroj zostalo wszcze/te post^powanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegaja^cego na
budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowlanych przy oczyszczalni
sciekow w Szalejowie Gornym, dzialka nr 800, Gmina Klodzko.

Wqjt Gminy Klodzko zawiadomil strony post^powania o:
1. Wszcz^ciu postejiowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,
2. Wystapieniu do organow wspoldzialajajcych o wydanie opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi^wzi^cia,
3. Uprawnieniach wszystkich stron tego postejpowania do czynnego w nim udzialu w
kazdym jego stadium oraz mozliwosci zapoznania si§ z wnioskiem oraz dokumentami
sprawy.

Wpjt Gminy Klodzko pismem RMiZN. 6220.15.2011 z dnia 12.06.2011 r. wystapil do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku oraz do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z prosbac o wydanie opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia.
Organy wyrazily swojq. opiniej

• Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu postanowieniem z dnia
5.08.201 Ir. znak: WOOS.4240.578.2011JS wyrazil opini? o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

• Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku - postanowieniem z dnia
19.08.2011 r. znak: NS-ZNS-72-24/AZ/11 wyrazil opinie_ o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

W ramach prowadzonego post^powania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach Wojt Gminy Klodzko postanowieniem RMiZN. 15.1.2011 z dnia 30.08.2011 r.
stwierdzil brak obowiajzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiejwzi^cia na srodowisko.
Postanowienie zostalo wydane z uwzgl^dnieniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku oraz
uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o udost^pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach



oddziafywania na srodowisko.
Stwierdzono, ze piano wane przedsi?wzi?cie ze wzgl?du na skal? przedsi?wzi?cia, lokalizacj?,

skal? i rodzaj mozliwego oddzialywania na srodowisko nie b?dzie znacza_co oddzialywalo na
srodowisko, w tym ludzi.

Biora^c pod uwag? rodzaj, usytuowanie przedsi?wzie_cia, skal? mozliwego oddzialywania,
projektowane rozwiajzania chroniaj^e srodowisko oraz opinie organow wspoldzialajqpych
stwierdzono brak obowiajzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsi?wzi?cia.

W zwiajzku z powyzszym niniejsza decyzja jest merytorycznie i prawnie uzasadniona.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolama do Samorzaxlowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu za posrednictwem Wqjta Gminy Klodzko w terminie czternastu dni
od dnia jej dor?czenia.

Decyzj? o srodowiskowych uwarunkowaniach dola^cza si? do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenshva w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.). Zlozenie wniosku powinno
nastapic w terminie 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si?
ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego
przedsi?wzi?cia przebiega etapowo oraz nie zmienily si? warunki okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja niniejsza
jest Ostateczna

Ktodzko, dn.

Xatu ra lnvch

Zaiaczniki do decyzji:
1. Charakterystyka przedsi^wzi^cia
2. Karta informacyjna przedsi^wzi^cia

Otrzymuj^:
1. Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju, Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdrqj.
2. AgencjaNieruchomosci Rolnych, ul. Minska 60, 54-610 Wroclaw.
3. Irena i Edward karasek, ul. Lajcowa 5a, 57-300 Ktodzko.
4. a/a.

Spraw? prowadzi: Marcin Kluczynski tel. 74647-41-38 e-mail: m.kluczynski(a)gmina.klodzko.pl



ZaJacznik nr 1 do decyzji RMiZN. 6220.15.2..2011 z dnia 13 wrzesnia 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZI^CIA

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest instalacja do stabilizacji tlenowej odpadow

zawieraja^cych frakcj? biodegradowalna^. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie oczyszczalni

sciekow w Szalejowie Gornym. W ramach inwestycji zostanie wykorzystana istnieja^ca

infrastruktura (plac stabilizacji osadow, zaplecze socjalno-techniczne) oraz teren obecnie

niezagospodarowany.

W sklad inwestycji wchodzic b?daj

• tunele kompostowe do intensywnej stabilizacji tlenowej odpadow

• plac stabilizacji kompostupo I fazie stabilizacji intensywnej wtunelach

• drogi technologiczne

• infrastruktura techniczna - sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociaj>owe.

Planuje si? etapowac inwestycj?. W poczatkowym okresie wydajnosc instalacji okresla

si? na ok. 3800 Mg odpadow/rok. Zostan^ wybudowane 4 tunele kompostowe oraz plac stabilizacji

kompostu. Docelowo przewiduje si? dobudowanie 2 dodatkowych tuneli oraz powi?kszenie placu

stabilizacji kompostu po I fazie stabilizacji w tunelach. Wydajnosc maksymalna^ instalacji okresla

si? na ok. 5800 Mg/rok.

Docelowe zagospodarowanie w ramach przedmiotowej inwestycji. tunele kompostowe -

6 tuneli o wymiarach ok. 12,0 x 6,4 m i wysokosci maksymalnej ok. 7,4 m kazdy. Konstrukcja scian

• betonowa, tunele zamkni?te. Dno tuneli wyposazone w system napowietrzania. Przy tunelach

znajdowac si? b?dzie biofiltr o ksztalcie cylindrycznym i wysokosci 6,5 m lub biofiltr poziomy. W

kazdym z tuneli znajdowac si? b?dzie wentylator procesowy o mocy max. do 5 kW. Ponadto

wentylator procesowy o mocy max. do 28 kW znajdowal si? b?dzie przy biofiltrze. Plac stabilizacji

• plac uszczelniony o nawierzchni betonowej/bitumicznej, skanalizowany, scieki opadowe b?da^

ujmowane i odprowadzane poprzez kanalizacj? sanitarna_do oczyszczenia w oczyszczalni sciekow.

Na placu wydzielone b?dzie miejsce waloryzacji kompostu na sicie.

Powierzchnia placu - ok. 2200 m2. drogi technologiczne - przewiduje si? wykonanie

dodatkowych drog technologicznych z kostki typu ,,Puzzle" lub nawierzchni

bitumicznej/betonowej. Scieki deszczowe z drog technologicznych odprowadzane b?da^ do

ismiejajcej kanalizacji deszczowej. Lajczna powierzchnia drog technologicznych - ok. 350 m2.

W ramach inwestycji wykorzystany b?dzie istniejajcy plac stabilizacji osadow

sciekowych o powierzchni ok. 1800 m2, na ktorym wydzielone b?dq. miejsca magazynowania i

rozdrabniania odpadow zielonych, miejsce stabilizacji osadow sciekowych oraz miejsce wyladunku
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i magazynowania frakcji biodegradowalnej ze zmieszanych odpadow komunalnych. Plac zostanie

powi^kszony o ok. 100 m2. Plac jest uszczelniony i skanalizowany. Scieki opadowe oraz ze

stabilizowanych osadow ujmowane 53. kanalizacja^ wewn^trznq. i odprowadzane do oczyszczenia w

oczyszczalni sciekow.

Stabilizacji tlenowej b$d^ poddawane nast^puja^ce rodzaje odpadow:

• frakcja biodegradowalna wydzielona ze zmieszanych odpadow komunalnych (19 12 12)

• osady sciekowe (19 08 05), skratki (19 08 01)

• odpady zielone (glownie 20 01 08, 20 02 01).

La^cznie Stabilizacji poddawanych bedzie docelowo ok. 5800 Mg/rok odpadow.

Przywozone odpady w postaci frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadow

komunalnych wyladowywane b^da^w wyznaczonym miejscu i za pomoca^ ladowarki zaladowywane

b^d^ do tunelu kompostowego. Okres zapelniania jednego tunelu wyniesie ok. 1 tygodnia.

Nastejpnie odpady b^da^ poddane intensywnej Stabilizacji tlenowej w tunelu kompostowym przez 3

tygodnie. Pozwoli to na szybki rozklad frakcji organicznej oraz higienizacj^ wsadu (wysoka

temperatura na poziomie ok. 65 °C).

Odpady w postaci komunalnych osadow sciekowych przed umieszczeniem w tunelu

b^dq. stabilize wane na placu Stabilizacji osadow sciekowych przez ok. 3 tygodnie i mieszane z

frakcja^ odpadow zielonych selektywnie zebranych. Odpady zielone be^da^ gromadzone na

wydzielonym miejscu i rozdrabniane za pomoca^ r^baka. B^d% one stanowily strukture^ dla osadow

sciekowych.

Po okresie intensywnej Stabilizacji przez okres 3 tygodni w tunelach odpady beda^

przemieszczane za pomoca^ ladowarki na plac dojrzewania, gdzie b^da^ dojrzewac przez nastepne 7

tygodni. Po zakohczeniu Stabilizacji powstaty kompost przeznaczony do wykorzystania b^dzie

waloryzowany na sicie - odsianie zanieczyszczen oraz frakcji ktore nie ulegly rozkladowi podczas

Stabilizacji tlenowej.

Dwustopniowy system Stabilizacji tlenowej pozwoli na efektywny rozklad frakcji

biodegradowalnej - rozklad zwi^zkow organicznych. Wysoka temperatura uzyskana w tunelach

kompostowych pozwoli zhigienizowac odpady (wysoka temperatura w tunelach spowoduje

unieszkodliwienia zanieczyszczen biologicznych) i przyspieszy proces rozkladu. Ponadto zostanie

zredukowana masa odpadow. Uzyskany material - kompost zostanie wykorzystany do rekultywacji

skladowiska Polanicy Zdroju, wykorzystywany na terenach zielonych administrowanych przez

MZK lub sprzedawany.

W przypadku gdy uzyskany produkt nie b^dzie spelnial wymagan dla kompostu - tzw.

Kompost nieodpowiadaj^cy wymaganiom, zostanie wykorzystany do rekultywacji skladowiska, a w
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skrajnym przypadku unieszkodliwiony poprzez skladowanie. Podstawowym elementem jest system

napowietrzania gwarantuja^cy rownomierne napowietrzanie pryzm w tunelach. System

napowietrzania zainstalowany w podiozu sluzy do bieza_cego napowietrzania pryzm. Proces

regulowany jest automatycznie, ze stalym pomiarem zawartosci tlenu. Wentylatory tloczq. powietrze

w przypadku, gdy zawartosc tlenu spada, tak aby proces przebiegal w warunkach optymalnych. W

pierwszej fazie (2-3 dni) napowietrzanie trwa kilka-kilkanascie godzin na dobe^ a po dwoch

tygodniach 1-2 godziny. Pozwala to na przyspieszenie procesu i optymalizacj^ kosztow. Caly

proces jest rejestrowany komputerowo. System napowietrzania stanowi rownoczesnie

odprowadzenie ewentualnych odciekow z tunelu. Zamkni^te tunele pozwalaja^na uj^cie powietrza

poprocesowego i jego oczyszczenie w biofiltrze. Uj^te powietrze zostanie przepuszczone przez

naturalny biofiltr (zr^bki, kora drzew iglastych, odpowiednich gatunkow i odpowiedniej proporcji).

Pozwala to na zminimalizowanie uciajzliwosci dla ludzi i srodowiska (redukcja odorow).

W celach technologicznych b^dzie wykorzystywana przede wszystkim energia

elektryczna do nap^du wentylatorow procesowych. Ponadto energia elektryczna wykorzystywana

b^dzie na potrzeby zaplecza socjalnego. Zuzywany b^dzie olej nap^dowy do ladowarki, sluzajcej do

zaladunlcu tuneli oraz przerzucania pryzm kompostowych na placu. W przypadku wykorzystania

sita oraz r^baka o nap^dzie spalinowym olej nap^dowy wykorzystywany b^dzie rowniez do nap^du

tych urza^dzen. Woda wykorzystywana b^dzie do celow sanitarnych oraz porzajdkowych. W procesie

technologicznym woda wykorzystywana b^dzie w biofiltrze.

Okresowo, gdy wsad odpadow b^dzie posiadal zbyt mala_ wilgotnosc mozliwe jest

wykorzystanie wody do uzyskania odpowiedniej wilgotnosci kompostowanych odpadow.

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej - ok. 160 000 kWh/rok.

Przewidywane zuzycie oleju nap^dowego - ok. 15 000 dmVrok.

Przewidywane zuzycie wody: cele socjalno-porzajdkowe - ok. 100 mVrok

cele technologiczne - ok. 100 mVrok.
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