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wyraza opini^
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsi^wzi^cia na srodowisko

UZASADNIENIE:

tunele komposto we do intensy wnej stabilizacj i tlenowej odpadow
plac stabilizacji kompostu po I fazie stabilizacji intensywnej w tuiielach
drogi technologiczne,

infrastruktura techniczna - sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociagowe.

W_ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si? wykorzystanie
stebilizacji osadow saekowych. Tunele kompostowe oraz biofiltr zosta^ z a e zy

ni^cym placu na obszarze obecme pokrytym roslinnosc^ trawiasta. Teren przeznaczonTpod p lac
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Autor opracowania stwierdza:

• Oddzialywanie przedsi?wzi?cia na etapie budowy b?dzie wiqzalo si? przede wszystkim
z naruszeniem warstwy glebowej, emisj^ zanieczyszczen do powietrza w postaci pylu oraz
spalin z pojazdow mechanicznych, emisja^ hatasy z pojazdow mechanicznych oraz
wytwarzaniem odpadow. Ze wzgl?du na niewielka^ skal? przedsi?wzi?cia oraz przy
zachowaniu odpowiedniego sposobu post?powania i prowadzenia prac okreslonych
w niniejszej Karcie etap budowy nie b?dzie oddzialywal negatywnie na srodowisko naturalne
oraz nie powinien stanowic uciajzliwosci dla okolicznej ludnosci.

• Emisja halasu zwiazana b?dzie przede wszystkim z dzialalnosciq. systemu napowietrzania,
pracq. sprzetu mechanicznego oraz ruchem pojazdow dowozacych odpady. Przeprowadzone
obliczenia wykazaly, ze powstajapy halas zarowno w porze dnia jak i nocy (praca systemu
napowietrzania) nie b?dzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych poziomow na terenach
objejych ochrona^ akustyczna^.

• Emisja sciekow zwiajzana b?dzie z powstawaniem sciekow socjalnych, sciekow z prac
porzaxlkowych oraz sciekow opadowych z placu dojrzewania kompostu. Wszystkie powstajq.ce
scieki technologiczne b?dq. ujmowane przez system kanalizacyjny i odprowadzane do
sajsiaduj^cej oczyszczalni sciekow. Scieki opadowe z drog technologicznych b?da^
odprowadzane do istniejajcego systemu kanalizacji deszczowej.

• ze wzgl?du na znaczne oddalenie terenow mieszkaniowych ocenia si?, ze przedmiotowa
inwestycja nie b?dzie powodowala konfliktow spoiecznych (najmniejsza odlegtosc to okolo
570m, nastepne 600m i 700m.)

• Prowadzenie stabilizacji tlenowej odpadow umozliwi redukcj^ unieszkodliwianych poprzez
skladowanie odpadow biodegradowalnych, a co za tym idzie posrednio przyczyni si§ do
redukcji powstaja^cego gazu skladowiskowego na skladowiska odpadow w przypadku
skJadowania tych odpadow bez poddania ich wczesniejszej stabilizacji.

• Zastosowane zostana^ urzadzenia nowe, system napowietrzania sterowany b^dzie
komputerowo, pozwoli to na minimalizacje_ zuzycia energii elektrycznego w systemic
napowietrzania. Intensywna stabilizacja w komorach pozwoli skrocic czas przetrzymywania
odpadow na placu stabilizacji oraz zredukuje zapotrzebowanie paliwa dla pojazdow/urzqdzen
sluzqcych do przerzucania pryzm kompostowych. Zastosowanie urz^dzen nowych
i dokonywanie wszelkich niezb^dnych napraw na biezajco pozwoli zoptymalizowac ilosc
zuzywanej energii elektrycznej.

• Analiza emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji halasu wykazala, ze dotrzymane b^d^
dopuszczalne normy, zatem nie bedzie wyst^powalo negatywne oddzialywanie zwiajzane
z eksploatacja_ instalacji.

• Kompostowanie 2 stopniowe jest rekomendowanym sposobem stabilizacji tlenowej odpadow.
Planowa inwestycja w pelni spelnia wytyczne dla kompostowania odpadow. Projektowana
instalacja jest powszechnie stosowana w wielu krajach unii europejskiej.

• Przy obecnym stanie wiedzy naukowo- technicznej nalezy ocenic, ze planowany sposob
kompostowania odpadow uznaje si? jako najbardziej efektywny i najmniej uciazliwy dla
srodowiska naturalnego.

• na omawianym obszarze brak jest stanowisk fauny i flory chronionej. W rejonie oczyszczalni
nie wyst^puja^ obszary NATURA 2000.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materialow oraz biora^c pod uwage fakt, iz planowane
zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada
201 Or. w sprawie przedsi^wzi^c moga_cych znacz^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 201 Or.
Nr 213, poz.1397) §3 ust.l pkt.80 - instalacje zwi^zane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadow, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylqczeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wi^kszej niz 0,5 MW lub wytwarzajqcych ekwiwalentnq. ilosc
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celow niz produkcja energii elektrycznej, a takze
miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja skiadowisk odpadow; i pkt.81 - punkty
do zbierania lub przeladunku odpadow, w tym zlomu i tym samym kwalifikuje si? do grupy
przedsi?wzi?c, dla ktorych ocena oddzialywania na srodowisko moze bye wymagana, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku orzekl jak w sentencji.



PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 201 Or. w sprawie przedsi^wzi^c moga^cych znacza^co

oddziafywac na srodowisko (Dz.U. z 201 Or., Nr213, poz. 1397).
2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostejmianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z pozn. zm).

POUCZENIE:
Na niniejsze postano wienie nie siuzy stronom zazalenie.

STARSZY ASYSTtlMT
ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU

SANITARNEGO PSSE w KtODZKU

mgr inz. Adam Zdrojeh

Otrzymuj^:
1. Urz^d Gminy Ktodzko ul. Okrzei 8A 57-300 Klodzko
2. Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy Zdroj Sp. z o. o. Ul. Spacerowa 2
3. ZNS - teczka 72 a/a

57-320 Polanica,
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