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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostejjnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,

poz. 1227 z pozn. zm.) w zwiajzku z § 3 ust. 1 pkt 80 i pkt 81 rozporza^dzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsie_wzi%c mogqcych znaczqco oddzialywac

na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a takze art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks poste^powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

po przeanalizowaniu wniosku Wojta Gminy Klodzko z dnia 12 lipca 2011 r. (data wplywu:

22 lipca 2011 r.), znak: RMiZN.6220.15.2011,

wyrazam opinie, iz dla przedsiewziecia pn.: ,,Biidowa instalacji do stabilizacji tlenowej

odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym",

realizowanego na dzialce nr 800 w obr^bie Szalejow Gorny, w gminie Klodzko,

nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Klodzko pismem z dnia 12 lipca 2011 r. (data wplywu: 22 lipca 2011 r.),

znak: RMiZN.6220.15.2011, wystaj)il do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

we Wroclawiu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej

odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym".

Planowane przedsi^wzi^cie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 i pkt 81

rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziqc mogqcych

znaczqco oddzialywac na srodowisko, zgodnie z ktorym przedsi^wzi^cie moze wymagac

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie instalacji do stabilizacji

tlenowej odpadow zawieraja^cych frakcj? biodegradowalna^. Przedsi^wzi^cie b^dzie

zlokalizowanie w miejscowosci Szalejow Gorny, w gminie Klodzko na dzialce 800 - obr^b

0016, naterenie istniejajcej oczyszczalni sciekow.



Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Klodzko

we wsi Szalejow Gorny zatwierdzonego uchwala^ Nr 98/1V/03 Rady Gminy Klodzko z dnia

30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r., Nr 34, poz. 609), dzialka obje> inwestycja^

przeznaczona jest pod oczyszczalni? sciekow.

W sklad inwestycji wchodzic b?daj tunele kompostowe do intensywnej stabilizacji

tlenowej odpadow; plac stabilizacji kompostu po I fazie stabilizacji intensywnej w tunelach;

drogi technologiczne oraz infrastruktura techniczna - sieci energetyczne, kanalizacyjne,

wodoci^gowe. W ramach inwestycji wykorzystany b?dzie istniejajcy plac stabilizacji osadow

sciekowych o powierzchni ok. 1800 m2, na ktorym wydzielone b^da^miejsca magazynowania

i rozdrabniania odpadow zielonych, miejsce stabilizacji osadow sciekowych oraz miejsce

wyladunku i magazynowania frakcji biodegradowalnej ze zmieszanych odpadow

komunalnych. Plac zostanie powi?kszony o ok. 100 m2.

W trakcie procesu technologicznego przywozone odpady b?da^ ladowane do tunelu

kompostowego. Okres zapelniania jednego tunelu be^dzie wynosic ok. 1 tygodnia. Nast?pnie

odpady b?da^ poddane intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelu kompostowym przez

3 tygodnie. Po okresie intensywnej stabilizacji przez okres 3 tygodni w tunelach odpady b^da^

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

nast^pne 7 tygodni. Maksymalna^ wydajnosc instalacji okresla si? na ok. 5800 Mg/rok.

—W~zwiqzktt z—budowa^ przedxmotowej-instalaeji nastaj)i ograniczenie-oddzialywania

obiektow, na ktorych odpady bylyby unieszkodliwiane poprzez skladowanie oraz zmniejszy

si§ uciajzliwosc oczyszczalni sciekow, gdyz zostanie zminimalizowana ilosc stabilizowanych

osadow sciekowych oraz skroci si§ czas ich stabilizacji.

Oddzialywanie przedsi^wzi^cia na etapie budowy b^dzie wia^zalo si? przede

wszystkim z naruszeniem warstwy glebowej, emisja^ zanieczyszczeh do powietrza w postaci

pylu oraz spalin z pojazdow mechanicznych, emisjq. halasu z pojazdow mechanicznych oraz

wytwarzaniem odpadow. Ze wzgl^du na skal§ przedsi^wzi^cia oraz sposob post^powania

i prowadzenia prac, etap budowy nie b^dzie oddzialywal negatywnie na srodowisko naturalne

oraz nie powinien stanowic uciajzliwosci dla okolicznej ludnosci.

Uciajzliwosci zwiajzane z etapem realizacji b^da^ mialy charakter krotkotrwaly,

odwracalny i ustapia^po zakonczeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji glownym zrodlem potencjalnych zanieczyszczen wod

podziemnych i powierzchniowych b^da^ scieki z procesow technologicznych. Catkowite

uszczelnienie i skanalizowanie placu stabilizacji odpadow pozwoli na uj^cie powstajajcych

sciekow i odprowadzenie ich bezposrednio do oczyszczalni sciekow. Scieki opadowe z drog

technologicznych odprowadzane b?da^ do istniejajcej kanalizacji wod deszczowych. Scieki

z zaplecza socjalnego odprowadzane b^da^ do istniejajcego systemu kanalizacji sciekow



sanitarnych. W zwiajzku z powyzszym, realizacja inwestycji nie powinna powodowac

negatywnego oddzialywania na wody podziemne i powierzchniowe.

Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczen do powietrza nast^powac b^dzie

podczas przemian biologicznych w sciekach oraz podczas kompostowania odpadow,

w wyniku czego powstawac b^da^ m.in.: amoniak i siarkowodor. Z informacji zawartych

w przedlozonej karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia wynika, iz realizacja inwestycji

nie spowoduje przekroczen wartosci odniesienia substancji w powietrzu poza terenem

do ktorego inwestor ma tytul prawny. W celu ograniczenia emisji do powietrza w komorach

kompostowych b^dzie zastosowany biofiltr, co pozwoli na wychwytywanie zanieczyszczen

pylowych oraz redukcj? odorow. Ponadto, w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu

z pryzm kompostowych planuje si§ ich przerzucanie poza okresami wietrznymi, a w czasie

wysokich temperatur i okresow bezopadowych ich powierzchnia b^dzie nawilzana.

Podczas funkcjonowania instalacji emisja halasu zwiajzana b^dzie przede wszystkim

z dziaialnoscia^ systemu napowietrzania, praca^ sprze_tu mechanicznego oraz ruchem pojazdow

dowozajzych odpady. Najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odleglosci

powyzej 500 m od terenu projektowanej inwestycji. Przeprowadzona w karcie informacyjnej

przedsi^wzi^cia analiza wykazala, ze powstajajcy halas zarowno w porze dnia jak i nocy nie

b^dzie powodowal przekroczen dopuszczalnych poziomow i nie pogorszy stanu klimatu

akustycznego naterenie najblizszej zabudo\\ mieszkaniowej.

Odpady przeznaczone do kompostowania oraz odpady powstale w wyniku

prowadzonych procesow b§dq. magazynowane na uszczelnionym i skanalizowanym placu.

Wytwarzane odpady w procesach kompostowania be_da^ przekazywane podmiotom

posiadajajcym stosowne zezwolenia na gospodark? tymi odpadami. Odpady powstaja^ce

w wyniku eksploatacji maszyn i urzajdzeri b^da^ magazynowane w wyznaczonym miejscu

w obr^bie magazynu odpadow niebezpiecznych oraz przekazywane podmiotom posiadaja^cym

stosowne zezwolenia.

Z uwagi na ograniczony zakres pianowanych prac i charakter inwestycji

transgraniczne oddzialywanie nie wyst^puje.

Ponadto ustalono, iz przedsi^wzi^cie zlokalizowane b^dzie poza granicami obszarow

chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najblizej

polozone obszary Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptakow Natura 2000 ,,G6ry

Stolowe" PLB020006 i projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,G6ry

Stolowe" PLH020004 znajduja^si? w odleglosci ok. 2 km).

W trakcie post^powania przeanalizowano mozliwosc oddzialywania przedmiotowego

przedsi^wzie^cia uwzgl^dniaja^c lajcznie uwarunkowania o ktorych mowa w art. 63 ust. 1

ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.) w zakresie aspektow przyrodniczych

i stwierdzono, iz w zasi^gu oddzialywania pianowanego przedsi?wzi?cia nie wystejmja^

obszary wodno - blotne, obszary wybrzezy, obszary gorskie, obszary wymagajajce specjalnej

ochrony ze wzgl^du na wystQpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk

przyrodniczych objetych ochrona^ w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony

przyrody. Pianowana inwestycja usytuowana jest w sajsiedztwie rzeki Bystrzyca Dusznicka.

Biora^c pod uwage_ powyzsze uwarunkowania, skal? planowanych prac, a takze

lokalizacje^ przedsi^wzi^cia na terenie istniejajzej oczyszczalni sciekow, inwestycja

nie powinna oddzialywac na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

W zwiajzku z powyzszym, planowane przedsi^wzi^cie nie powinno znaczajco

oddzialywac na srodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura

2000 i nie zachodzi koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia

na srodowisko w zakresie b^dajcym we wlasciwosci tut. Dyrekcji.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biora^c

pod uwag£ charakter przedsi^wzi^cia oraz zaproponowane rozwi^zania ograniczajajce

ewentualny negatywny wplyw na srodowisko, jego lokalne i mozliwe do przewidzenia

oddzialywanie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu,

dla ww.- inwestyeji zasadnym jest-odstaj>ienie od obowiazku-przeprowadzeaia

oddzialywania na srodowisko.

Biorajc pod uwag§ powyzsze postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

^**~ "~-^^^

Na niniejsze postanowienie nie sluzy,:zazalenie

Regionduy Dyfekioi
Ochrony Srfflo^fitifafo-c ll'mctfnv,

Edward Bialy

Otrzymuja:
1. Wqjt Gminy Klodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Ktodzko

(fo Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o. o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdrqj
j. Agencja nieruchomosci Rolnych, ul. Miriska 60, 54-610 Wroclaw
4. Paristwo Irena i Edward Karasek
5. a/a

MIEJSKI ZAKtAD KOMUNALNY
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

wpt.


