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DECYZJA1/2014
o środowiskowych uwarunkowaniach

Baćkowice, dnia 2014-04-17

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 oraz
art. 85 ust. I, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r.poz. 1235 ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 i art. 130 !l 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) atakte
!l 3 ust. 1 pkt 44 i pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 05.10.2012 r. Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z O.O. w Warszawie, o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o
zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW
zlokalizowanej na działce nr 178/1 położonej w miejscowości Gołoszyce gm. Baćkowice

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie biogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej
0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce nr 178/1 polożonej w m.
GoIoszyce , obręb GoIoszyce gm. Baćkowice.

1. Przy realizacji przedsięwzięcia określam następujące warunki:

I. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

na etapie realizacji inwestycji:

al zlokalizować zaplecze budowy na terenie utwardzonym i szczelnym z uwzględnieniem zasady
minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac
uporządkować,

b) zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów
opadowych, zaplecze budowy wyposażyć w przenośne, szczelne sanitariaty,

cl wykonywane prace nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie
wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie,

d) masy ziemne powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy wykorzystać na terenie
przedsięwzięcia, nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom.

el prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przestrzegać ograniczenia jałowej pracy
silników pojazdów samochodowych,

f) prowadzenie prac związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi w terminie pomiędzy 1
sierpnia a końcem lutego lub ich rozpoczęcie i kontynuowanie w tym okresie,

g) zarówno na etapie realizacji lub ewentualnej likwidacji, jak i użytkowania, należy zapewnić
właściwe gospodarowanie odpadami, minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed
przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez
odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w wymaganym zakresie:
- ciecz pofermentacyjną magazynować w przykry1ych szczelnych zbiornikach magazynowych na
masę pofermentacyjną,
- zapewnić bieżący odbiór wysuszonej reszty pofermentacyjnej stałej bez konieczności
magazynowania na terenie przedsięwzięcia,
- odpady niebezpieczne w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku technicznego,
- pozostałe odpady na utwardzonym zadaszonym placu przy budynku technicznym,

hl w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie
, iż jest on zabytkiem wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkry1y
przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

Strona 1 z 7



niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy,
i) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych nieujętych w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntów, kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie
do rozwiązania kolizji zapewniających prawidłowy odpływ wód;

na etapie eksploatacji inwestycji:

j) pobór wody na cele bytowe projektowanym przyłączem z istniejącego wodociągu na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią, lub ze studni,

k) ścieki bytowa odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo
wywozić na oczyszczalnię (równoważnie przyłącze do sieci kanalizacyjnej lub
przydomowa oczyszczalnia ścieków).

I)wody opadowe i roztopowe ujęte z dachów budynków oraz pokryw zbiorników
odprowadzać na tereny zielone w obrębie własności Inwestora, baz naruszania stanu
wody na gruntach sąsiednich,

ml wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg, placów wewnętrznych oraz parkingów
ujmować systemem kanalizacyjnym, a po oczyszczeniu w separatorze i osadniku
odprowadzić do ziemi ( studnie rozsączające lub do istniejącego rowu melioracyjnego) na
warunkach pozwolenia wodno prawnego lub do zbiornika odparowującego,

nl substraty gromadzić w silosach i na płycie obornikowej pod przykryciem z folii, przy
załadunku i rozładunku obornika ograniczać do minimum odsłanianą powierzchni
przykrycia,

o) rozcieńczanie wsadu w komorach fermentacyjnych realizować poprzez wykorzystanie
cieczy recyrkulacyjnej ( cieczy powstającej podczas separacji masy pofermentacyjnej),
odcieków z silosu na kiszonkę i płyty obornikowej gromadzonych w zbiorniku na odcieki,
kondensatu z oczyszczania i osuszania biogazu,

p) na etapie rozruchu na pierwsze napełnienie wykorzystać wodę z prób szczelności
instalacji,

q) wodę z wodociągu gminnego, lub studni używać do przepłukiwania urządzeń i do
uzupełniania niedoborów wody grzewczej w instalacji, natomiast do rozcieńczania wsadu
w komorach fermentacyjnych - w okresie niedoborów komponentów wymienionych w
ppkt. o,

r) wytwarzany w komorze fermentacyjnej biogaz oczyszczać z siarkowodoru z użyciem
mikroorganizmów z grupy Tbiobacillus,

s) zapewnić odwadnianie i osuszanie biogazu,
t) wykonać układ kogeneracyjny sprzężony z pochodnią biogazu wykorzystywaną do

spalania nadwyżek biogazu oraz w przypadku awarii silnika kogeneracyjnego,
u) całość wytwarzanej masy pofermentacyjnej, tj. ok. 20 tys. Mg/rok poddawać separacji w

celu uzyskania cieczy pofermentacyjnej ( ciecz recyrkulacyjna oraz reszta
pofermentacyjna) i reszty pofermentacyjnej stałej,

v) resztę pofermentacyjną stałą poddawać procesowi stabilizacji tlenowej w suszarni
taśmowej,

w) energię ciepiną odzyskiwaną z układu chłodzenia płaszcza silnika i z temperatury spalin
wykorzystać w całości na terenie przedsięwzięcia; do ogrzania komór fermentacyjnych i
podgrzania substratów przed procesem fermentacji, ogrzewania budynku technicznego,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz na potrzeby suszenia stałego produktu
pOfermentacyjnego lub w inny równoważny sposób,

xl komory fermentacyjne wykonać z materiałów odpornych na korozję chemiczną i/lub z
zabezpieczeniem powierzchni wewnętrznych odporną na środowisko wewnętrzne
okładziną, lub w inny równoważny sposób,

Yl regularnie sprawdzać stan zbiorników, rurociągu gazowego, armatury, pod kątem ich
uszkodzeń, szczelności i korozji,

z) zapewnić możliwość przechowywania cieczy pofermentacyjnej w zbiornikach na masę
pofermentacyjną, przez co najmniej 4 miesiące w ciągu roku, tj. w czasie kiedy rolnicze
wykorzystanie nie jest możliwe,

aa) masę pofermentacyjną w postaci cieczy pofermentacyjnej oraz wysuszonej reszty
pofermentacyjnej stałej przekazać na podstawie umów cywilno-prawnych odbiorcom
posiadającym indywidualne plany nawożenia zaopiniowane pozytywnie przez właściwą
okręgową stację rolniczo-chemiczną celem rolniczego wykorzystania, a także odbiorcom,
na których taki obowiązek nie jest nakładany,

bb)w przypadku braku możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej jako nawozu należy
ją zagospodarować jako odpad,

cc) transport substratów ( kiszonki, obornika i gnojowicy) oraz wywóz masy pofermentacyjnej
nie może naruszać stanu technicznego wykorzystywanych w tym celu dróg, w związku z
tym należy podejmować stosowne działania organizacyjne i techniczne w porozumieniu z
zarządcą w/w dróg, w tym zapewnienie czystości kół pojazdÓw opuszczających teren na
etapie budowy i funkcjonowania instalacji,

dd)kiszonkę oraz obornik wprowadzać do zbiornika wstępnego mieszania za pomocą
ładowacza, a następnie do komór fermentacyjnych za pomocą podajnikÓw wsadu,
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ee)gnojowicę do komór fermentacyjnych, ciecz pofermentacyjną do zbiorników
magazynowych, ciecz recyrkulacyjną do zbiorników na odcieki z separatora podawać
szczelnymi rurociągami technologicznymi, pozostałe rurociągi technologiczne oraz ich
połączenia również wykonać jako szczelne,

ff) ruch pojazdów samochodowych, praca ładowacza czołowego do podawania substratów
stałych, transport substratów oraz wywóz masy pofermentacyjnej, praca suszarni jedynie
w porze dziennej,

gg)teren przedsięwzięcia obsadzić pasem zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż
5m, wykonanym z gatunków zimozielonych, o zróżnicowanej wysokości i pokroju,

hh) teren po zlikwidowanych obiektach należy uporządkować; elementy konstrukcji
budowlanych selektywnie rozdzielić.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie

budowlanym

al należy zaprojektować silos na kiszonkę kukurydzy do ok. 15 tys.m ' z systemem zbierania
odcieków;

bl należy zaprojektować płytę obornik ową o powierzchni do ok. 450 m 2 z systemem zbierania
odcieków. Usytuowanie zgodnie z przepisami,

el należy zaprojektować szczelny cylindryczny zbiornik żelbetowy, zamknięty, na magazynowanie
gnojowicy o kubaturze do ok. 300 m' , ( dopuszcza się zamknięcie zbiornika w innej technologii
np.membraną ),

dl należy zaprojektować szczelny zbiornik żelbetowy (podziemny) na odcieki z silosów na kiszonki
oraz płyty obornikowej o kubaturze do ok. 100 m' ,

el należy zaprojektować szczelny zbiornik na odcieki z separatora o poj. do ok. 1OOdm';
t) należy zaprojektować zbiornik wstępnego mieszania o kubaturze do ok. 300 m ' wyposażony

w zasobniki z dozownikami substratów stałych typu ślimakowego, lub inne równoważne,
h) należy zaprojektować hermetyczne, gazoszczelne komory fermentacyjne ( 2 szt.) -

monolityczne żelbetowe lub staiowe zbiorniki cyiindryczne o kubaturze łącznej ok. 6,6 tys.m'
il należy zaprojektować szczelne zbiorniki magazynowe cylindryczne na masę pofermentacyjną

płynną (2 szt.), przykryte, o kubaturze łącznej 11 tys.m 'wraz z urządzeniami do separowania
masy fermentacyjnej. Usytuowanie zbiorników w sposób umożliwiający ekranowanie hałasu od
budynku technicznego oraz komina modułu kogeneracyjnego względem terenów najbliższej
zabudowy mieszkaniowej od strony południowej,

jl należy zaprojektować zbiorniki biogazu w postaci dwuwarstwowej elastycznej gazoszczelnej
kopuły umiejscowione na zbiornikami fermentacyjnymi i z nimi zintegrowane ( 2 szt.) o kubaturze
łącznej do ok. 6250 rn '

k) zaprojektować urządzenia do oczyszczania, odwadniania i osuszania biogazu,
I) zaprojektować ściany zewnętrzne budynku technicznego z materiałów gwarantujących

izolacyjność akustyczną ścian na poziomie min. 43dS i dachu - 37dB,
m)zastosować ogrzewanie budynku technicznego oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej za

pomocą ciepła z układu ko generacyjnego,
o) zaprojektować pod silnikiem agregatu ko generacyjnego szczelnej .wanny. betonowej lub innego

równoważnego rozwiązania chroniącego środowisko gruntowo-wodne, o objętości umożliwiającej
przejęcie całości oleju,

ol zaprojektowanie mis olejowych w stacji transformatorowej ( po 1 szt. dla każdego
transformatora),o objętości umożliwiającej przejęcie całości oleju z transformatora,( w przypadku
gdy zostanie zastosowany transformator olejowy),

pl zaprojektować silniki napędzające mieszadła mechaniczne w komorach fermentacyjnych oraz
zbiorniku na gnojowicę o poziomie mocy akustycznej max. 70dB każdy,

ql zaprojektować agregat prądotwórczy o mocy elektrycznej do ok. 999 kW, mocy cieplnej ok. 1058
kW i mocy akustycznej max. 96 dS zlokalizowany w budynku technicznym, lub kontenerze,

rl zaprojektować pompy zasobnika surowców o mocy akustycznej max. 85 dB i zlokalizować je w
budynku technicznym lub kontenerze,

5) zaprojektować chłodnicę wentylatorową modułu ko generacyjnego o mocy akustycznej max. 50
dB,

t) zaprojektować układ tłumiący na kolektorze wylotu spalin zespołu prądotwórczego do redukcji
mocy akustycznej do poziomu max. Ok. 92 dB,

II) zaprojektować suszarnię taśmową lub inne rozwiązanie równoważne pozwalającą na
dotrzymanie w budynku suszarni poziomu dżwięku 80 dS,

vl zaprojektować emitor agregatu prądotwórczego o wys. Min. 10 m n.p.t. i przekroju ok. 0,25 m,
w)zaprojektować emitor - pochodnię do spalania biogazu o wys. Min. 2,0 m n.p.t. i przekroju ok.

0,25 m,
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x) zaprojektować separator z osadnikiem do czyszczenia wód opadowych i roztopowych ujętych
systemem kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg, placów wewnętrznych oraz parkingu o
parametrach dostosowanych do ilości wód,

y) w przypadku zaprojektowania zbiornika odparowującego na oczyszczone wody opadowe i
roztopowe jego pojemność powinna wynosić min. 500 m 3 . Dla studni rozsączającej należy
zaprojektować odpowiednie warstwy rozsączające; parametry studni i warstw rozsączających
należy dobrać odpowiednio do ilości wód oraz lokalnych uwarunkowań hydrogeologicznych

z) zaprojektować szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ok. 20 m 3 lub
inne rozwiązanie równoważne.

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii:
Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej w zakresie uwzględnionym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 58, poz.
535 z późno zm.).

IV. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie
oddziaływania akustycznego na najbliżej położone tereny chronione akustycznie.

Analiza porealizacyjna winna zostać sporządzona w terminie po upływie 1 roku od dnia
oddania obiektu do użytkowania i przedstawiona w terminie 18 miesięcy od dnia oddania
obiektu do użytkowania.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dia których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie podlega Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 58 -70 ustawy - Prawo
ochrony środowiska

2. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych wart. 135 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późno zm.)
wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

3. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko

Nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji.

UZASADNIENIE

Polska Grupa Biogazowa Sp. z o. o. w Warszawie w dniu 5 października 2012 roku wystąpiła
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o zainstalowanej mocy elektrycznej
jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce nr 178/1 położonej
w miejscowości Gołoszyce gm. Baćkowice

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych wart. 59 ust. 1, pkt.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2013 r.poz.1235 ze zm.) a także li 3 ust. 1 pkt 45 i pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
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sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Na podstawie art. 64 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy
Baćkowice pismami z dnia 23 pażdziernika 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o
wydanie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a
także sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie w dniu 13 grudnia 2012 r. znak pisma
SE.V-4470/26/12 wydał opinię sanitarną w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, tym samym uznał za
zasadne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Opierając się na charakterze
przedsięwzięcia, jego lokalizacji i wielkości oraz potencjalnej skali jego oddziaływania Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny określił wymagania sanitarno-higieniczne które winny znależć się w
raporcie.

Pismem nr WOO-II.4240.294.2012.AJP.1 z dnia 6 listopada 2012 roku Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał Wójta Gminy Baćkowice do uzupełnienia wniosku o wydanie
opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia, uzasadniając je koniecznością podania na załączonej mapie ewidencyjnej terenu i
obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, Wójt Gminy Baćkowice pismem z dnia 22 listopada 2012
roku nr In-7335.3.Ś.bio-gaz.12 przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię mapy
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz
obejmujący obszar, na którym przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

Pismem nr WOO-11.4240.294.2012.AJP.3 z dnia 17 grudnia 2012 roku Regionaina Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Kielcach poinformowała , że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Kielcach pismem nr WOO-11.4240.294..2012.AJP.2 z dnia 3 grudnia 2012 r. wydał postanowienie
stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na "Budowie biogazowi rolniczej o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki
wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce nr 178/1 położonej w
miejscowości Gołoszyce gm. Baćkowice", oraz ustalił pełen zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Swoje stanowisko oparł na rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia
oraz jego usy1uowaniu.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i ust 4 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko oraz 9 3 ust. 1 pkt. 45 oraz pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.Nr 213, poz.1397 z
póżn.zm.) WÓjt Gminy Baćkowice w dniu 14 marzec 2013 r. wydał postanowienie w sprawie
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. Polska Grupa Biogazowa Sp. z o. o. w Warszawie
przedłożyła "Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie
biogazowi rolniczej o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej
1058 kW zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 178/1 położonej w miejscowości Gołoszyce, gm.
Baćkowice, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie ".

WÓjt Gminy Baćkowice wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2013 r. wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opinię dotyczącą warunków
realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Baćkowice pismem znak: In-7335.2.Ś.bio-gaz.13 z dnia 10 wrzesień 2013 roku
poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , że mapa ewidencyjna załączona do
sprawy jest mapą aktualną i podał aktualne strony postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WOO-.11.4242.41.2013.AJP.1
z dnia 9 pażdziernika 2013 r. wezwał Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o. o. do
uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowi e pismem nr SE.V-4471/4/13 z dnia 21
pażdziernika 2013 roku wezwał Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z 0.0. do
uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.
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W dniu 31 października 2013 roku wpłynęło do Wójta Gminy Baćkowice pismo informujące o
zmianie nazwy Spółki Polska Grupa Biogazowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na : PGB
Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Development Sp. z o. o. pismem z dnia 7
stycznia 2014 roku poinformował o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem nr
WOOS.II,4242.41.2013.AJP.2 z dnia 30 stycznia 2014 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i
określił warunki realizacji inwestycji. Postanowienie uzasadnił tym, iż wykazane w raporcie informacje
dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji, zgodnie z
przedstawionymi zalożeniami projektowymi nie spowodują przekroczenia standardów emisyjnych
oraz standardów jakości środowiska, a planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z
zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-
technologicznymi oraz organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia
ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie pismem nr SEV-4470/4/13 z dnia
11 lutego 2014 r. wydał opinię sanitarną dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że przy przyjętych w raporcie rozwiązaniach technicznych,
technologicznych i organizacyjnych planowana inwestycja zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji
nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Przed wydaniem niniejszej decyzji w trybie art. 10 S 1 i art. 81 k.p.a. zawiadomiono strony
postępowania O zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się i zapoznania
z zebranymi w sprawie dowodami. W wyznaczonym czasie nikt nie wniósł uwag i wniosków.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji wykorzystano informacje zawarte w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez szczegółowe określenie wymagań dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowi rolniczej o zainstalowanej mocy
elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce nr
geodezyjny 178/1 położonej w miejscowości Gołoszyce gm. Baćkowice " a także treść uzgodnień
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wOpatowie.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negaływnego
oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 oraz kumulowania się oddziaływań.

Mając powyższe na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania na środowisko.

W związku z zebranym materiałem dowodowym konieczne było orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych wart. 72 ust. 1 pkt 1.13 ustawy ooś. Wniosek
ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. PGB Development Sp. z 0.0
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

2. Jan Partyka

3. Jerzy Schab

4. Helena Kusal

5. GDDKiA Oddział w Kielcach

6. aJa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wOpatowie
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WÓJT GMINY
Baćkowice

woj. świętokrzyskie
Załącznik do decyzji

nr 1/2014 z dnia 17.04.2014 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm. )

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wybudowanie biogazowi rolniczej, w której
będzie wytwarzany biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej
0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 178/1,
położonej w miejscowości Gołoszyce , gm. Baćkowice.

Przedsięwzięcie będzie wiązało się z produkcją biogazu w wyniku beztlenowej
mokrej fermentacji metanowej surowców pochodzenia rolniczego ( odchody
zwierzęce- gnojowice i i obornik zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych).
Wytworzony biogaz posłuży jako paliwo do silnika wytwarzającego energię elektryczną
oraz cieplną w skojarzeniu. Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana
do krajowej sieci elektroenergetycznej, oraz w niedużej części zużywana na potrzeby
własne biogazowi ( około 14 % produkcji) , natomiast energia cieplna zostanie
wykorzystana na potrzeby własne biogazowi ( ogrzanie zbiorników, suszenie masy
pofermentacyjnej).

W przypadku nadmiaru wyprodukowanego ciepła, inwestor będzie dążył do
sprzedaży ciepła lokalnym inwestorom. W ramach przedsięwzięcia będzie powstawała
masa pofermentacyjna, która zostanie wykorzystana, po wcześniejszym badaniu
laboratoryjnym, do nawożenia pobliskich pól uprawnych.

Produkcja biogazu ma charakter ciągły. Szacuje się, że roczna produkcja
biogazu wyniesie około 4000 000 m3 rocznie. Spalanie takiej ilości biogazu w
zainstalowanym module ko generacyjnym pozwoli na wyprodukowanie około 8 000
MWh energii elektrycznej rocznie oraz 32 000 GJ ciepła rocznie. Oprócz biogazu, w
biogazowi będzie powstawała masa pofermentacyjna w ilości około 20 000 Mg rocznie.

Na planowaną inwestycję będą się składały następujące budynki, budowle i
urządzenia:

• budynek techniczny
• budynek suszarni
• budynek stacji transformatorowej wnętrzowej lub kontenerowej stacji trafo
• silos na kiszonkę roślin energetycznych
• płyta obornikowa
• podziemny zbiornik na odcieki z silosów na kiszonkę
• zbiornik fermentacyjny ( 2 szt.)
• zbiornik magazynowy na masę pofermentacyjną ( 2 szt. )
• zbiornik magazynowy na gnojowicę
• zbiornik wstępnego mieszania
• zbiornik na odcieki z separatora
• podajniki wsadu ( 2 szt. )
• instalacja sanitarna
• instalacja elektryczna
• aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka ( AKPiA )



• waga samochodowa
• studnia głębinowa
• stacja pomp
• zbiornik wód opadowych i p.poż.
• bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno-bytowe
• drogi wewnętrzne oraz parkingi
• niezbędna infrastruktura techniczna oraz urządzenia budowlane

pozwalające na korzystanie z w/w obiektów w sposób zgodny z
przepisami oraz ich przeznaczeniem.

Planowana biogazownia zlokalizowana będzie w miejscowości Gołoszyce,
gminie Baćkowice, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim na
działce o numerze ewidencyjnym 178/1, której powierzchnia wynosi 4,77 ha. Pod
realizację inwestycji zostanie wydzielony obszar w/w działki o powierzchni
ok. 3 ha ( zachodnia część działki ) - szacuje się, że posadowione na działce
budynki i budowle niezbędne do eksploatacji biogazowi zajmą powierzchnię ok.
8 500 m2 .We wschodniej części działki usytuowane jest gospodarstwo rolne,
zostanie ono jednak wyłączone z obszaru budowy biogazowni. Podobnie
niezabudowana pozostanie północno-wschodnia część działki, którą stanowi
strefa ochrony archeologicznej, ze względu na obecność tam stanowiska
archeologicznego.
Teren inwestycji od strony północnej graniczy z drogą krajową nr 74. Wjazd na
posesję zostanie zorganizowany przez planowaną w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego drogę, która będzie przebiegała po
zachodniej stronie inwestycji ( działki nr 178/1) lub przez drogę ( działka nr
196/1 ) przebiegającą po wschodniej stronie inwestycji, a następnie działkę nr
179. Wokół przedmiotowej działki znajdują się tereny rolnicze z pojedynczymi
siedliskami zabudowy zagrodowej, najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się
w odległości około 100 m od planowanej inwestycji w kierunku południowym
( pojedyncze zabudowania). Najbliższa zwarta zabudowa wiejska położona jest
w odległości około 200 m w kierunku północno - zachodnim oraz w odległości
około 430 m w kierunku wschodnim

Na teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji gmina
Baćkowice posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W powyższym planie teren działki nr 178/1 w Gołoszycach
oznaczony został symbolem "ECb" - tereny infrastruktury technicznej -
biogazownia.
W/w teren znajduje się na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Jej realizacja nie spowoduje jednak złamania zakazów
obowiązujących na w/w obszarze. Brak oddziaływania na jakiekolwiek formy
ochrony przyrody.
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