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WPROWADZENIE
Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Biorafineria pszenna”, stanowiący podstawę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z opinią wydaną dnia 6 listopada 2017 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu (WOO-IV.4240.1030.2017.AB.1) oraz zgodnie z postanowieniem wydanym dnia 28
listopada 2017 roku przez Burmistrza Stawiszyna (RiOŚ.6220.5.1.2017) stwierdzające potrzebę jej
przeprowadzenia.
Przedsięwzięcie będzie obejmować:
- Produkcję skrobi pszennej
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zmianami) stanowi przedsięwzięcie sklasyfikowane rodzajowo, jako mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, w sposób następujący:
§3 ust. 1, pkt 96 – instalacje do pozyskiwania skrobi.
- Produkcję alkoholu etylowego z surowców pochodzenia rolniczego
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zmianami) stanowi przedsięwzięcie sklasyfikowane rodzajowo, jako mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, w sposób następujący:
§3 ust. 1, pkt 101 – gorzelnie, zakłady wytwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje
alkoholowe.
Celem inwestycji jest zbudowanie kompleksowej instalacji biorafinerii przetwarzającej ziarna
zbóż (pszenicy) do czystej formy jej podstawowych składników, to jest skrobi, glutenu pszennego oraz
otrąb pszennych. Natomiast ta część skrobi, białka i włókna pszennego, które nie mogą zostać
technologiczne odzyskane do jednego z tych trzech produktów, zostaną skierowane na linię produkcji
etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego i wysokobiałkowego komponentu paszowego – suszu
gorzelnianego.
Wymieniona instalacja zasilana będzie w energię cieplną (parę technologiczną) produkowaną w
nowoczesnej, wysokoparametrowej kotłowni na paliwo stałe (węgiel kamienny).
Całość odcieków technologicznych będzie bądź zawracana do procesu bądź przetwarzana do
formy produktu (wywar gorzelniany do suszu).
Inwestycja realizowana będzie na działkach numer 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11,
346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 obręb
Zbiersk Cukrownia, powiat kaliski o sumarycznej powierzchni 10,6449 ha.
Inwestorem jest: Magazyny Składowe Wojciech Wawrzyniak, Wiesław Jakub Wawrzyniak S.C.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie możliwego wpływu przedsięwzięcia na
środowisko przy zastosowaniu przyjętej technologii oraz określenie sposobów zabezpieczenia
środowiska wskazanych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji stanowi
podstawę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
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PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA INFORMACJI
Podstawy prawne opracowania stanowią:
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2017 poz. 1405);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017
poz. 1073);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332);
· Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1215);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519);
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, tekst jednolity ze zmianami);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328);
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397);
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989);
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. Nr 136, poz. 964);
· Rozporządzenie 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. 2014 poz. 1800);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
2014 poz. 1923);
· Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031);
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· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1032);

Źródła informacji do raportu:
· Kondracki J. - Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno - geograficzne. PWN Warszawa 1994r.
· Pazdro Z.- Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, 1983.
· Kleczkowski A.S. (red.)– Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagających szczególnej ochrony (1:500 000), Kraków 1990.
· „Wytyczne ustalenia przeciwhałasowych stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych”,
Instrukcja 308, ITB, Warszawa 1991,
· Cz. Puzyna, „Ochrona środowiska pracy przed hałasem” cz. I i II WNT, Warszawa 1981,
· Mapy topograficzne 1:10 000 i 1:50 000;
· Strony internetowe: www.bip.stawiszyn.pl, www.mos.gov.pl, www.geoserwis.gdos.pl,
www.mapa.korytarze.pl, www.mapy.isok.gov.pl.
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OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lokalizacja i zakres inwestycji
Inwestycja pod nazwą „Biorafineria pszenna„ realizowana będzie na działkach 346/14, 346/13,
359/2, 346/12, 346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91,
182/85, 182/84 obręb Zbiersk Cukrownia, powiat kaliski o sumarycznej powierzchni 10,6449 ha.
Ziarna pszenicy trafiające na instalację biorafinerii będą przetwarzane do czystej formy jej
podstawowych składników, to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrąb pszennych. Natomiast ta część
skrobi, białka i włókna pszennego które nie mogą zostać technologiczne odzyskane do jednego z tych
trzech produktów, zostaną skierowane na linię produkcji etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego
i wysokobiałkowego komponentu paszowego – suszu gorzelnianego.
Wymieniona instalacja zasilana będzie w energię cieplną (parę technologiczną) produkowaną w
nowoczesnej, wysokoparametrowej kotłowni na paliwo stałe (węgiel kamienny).
Całość odcieków technologicznych będzie bądź zawracana do procesu bądź przetwarzana do
formy produktu (wywar gorzelniany do suszu).
Podstawowymi elementami projektowanej kompleksowej instalacji biorafinerii
przetwarzającej ziarna zbóż (pszenicy) są:
Tabela 1 Charakterystyka obiektów planowanych w ramach inwestycji
Obiekt budowlany wg
Nazwa linii procesowej
PZT
1. Zbiorniki magazynowe zboża i
otrąb wraz z koszami
rozładunku i załadunku
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linie młyna pszennego (dwie)
Linia mokrej separacji
Linia wirówek koszowych
Linie suszarni skrobi (dwie)
Linie suszarni glutenu (dwie)
Linia syropiarni skrobiowej wraz
z magazynem syropu

8. Zbiorniki magazynowe skrobi i
glutenu
9. Linia wyparek pentozanów
10. Linia hydrolizy instalacji
produkcji etanolu
11. Linia fermentacji instalacji
produkcji etanolu
12. Linia destylacji i rektyfikacji
instalacji produkcji etanolu
13. Linia mycia automatycznego CIP
14. Linia wirowania wywaru
15. Linia wyparek wywaru
16. Linia suszenia wywaru
17. Linia chłodni wentylatorowych

Charakterystyka

Obiekt 1

Nowoprojektowany obiekt
budowlany.

Obiekt 2

Nowoprojektowany obiekt
budowlany.

Obiekt 3

Nowoprojektowany obiekt
budowlany.

Obiekt 4

Nowoprojektowany obiekt
budowlany.

Obiekt 5

Nowoprojektowany obiekt
budowlany.

Obiekt 6

Nowoprojektowany obiekt
budowlany / wolnostojące
urządzenia technologiczne
7
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18. Wagi samochodowe wraz z
budynkiem technicznym wag

19. Kotłownia

Obiekt 7

Obiekt istniejący

Nowoprojektowany obiekt
budowlany / wolnostojące
urządzenia technologiczne
Nowy kocioł zostanie zbudowany
wewnątrz pomieszczeń istniejącej
kotłowni.

Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji objęty jest zwartą
zabudową przemysłową. Praktycznie całość powierzchni przeznaczonej pod realizację inwestycji jest w
tej chwili utwardzona, co przede wszystkim powoduje, że w zasadzie nie ulega zmianie gospodarka
wodami deszczowymi (choć ich ilości podane są w dalszej części opracowania).

- Widok satelitarny miejsca realizacji inwestycji (wg. Google Maps 24.11.2017)
Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości około 40
m na wschód od najbardziej wysuniętego z obiektów wchodzących w zakres inwestycji (silosy zboża),
przy czym odległość od istotnych źródeł hałasu (dukt wyrzutowy najbliższej suszarni glutenu) wynosi
około 170 metrów. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:
 obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 obszarami wybrzeży,
 obszarami górskimi,
 obszarami objętymi ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarami ochronnych
zbiorników śródlądowych,
 obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tymi poza obszarami
sieci Natura 2000 – najbliższy obszar naturowy usytuowany jest poza zasięgiem oddziaływania
inwestycji,
 obszarami korytarzy ekologicznych,
8
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obszarami przylegającymi do jezior i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Poniżej zamieszczono bilans terenu dla planowanej inwestycji.
Tabela 2 Bilans terenu dla nowo planowanej inwestycji
Numer obiektu na
Obiekt
mapie
1
- Zbiorniki magazynowe zboża i otrąb wraz z koszami
rozładunku i załadunku
2
- Linie młyna pszennego (dwie)
- Linia mokrej separacji
- Linia wirówek koszowych
- Linie suszarni skrobi (dwie)
- Linie suszarni glutenu (dwie)
- Linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu
3
- Zbiorniki magazynowe skrobi i glutenu
4
- Linia wyparek pentozanów
- Linia hydrolizy instalacji produkcji etanolu
- Linia fermentacji instalacji produkcji etanolu
- Linia destylacji i rektyfikacji instalacji produkcji etanolu
- Linia mycia automatycznego CIP
5
- Linia wirowania wywaru
- Linia wyparek wywaru
- Linia suszenia wywaru
6
- Linia chłodni wentylatorowych
7
- Wagi samochodowe wraz z budynkiem technicznym wag
8
- Kotłownia (obiekt istniejący)
powierzchnie zabudowane łącznie
obejmująca obiekty nowo budowane
- obejmująca obiekty nowobudowane i już istniejące
łączna powierzchnia działek
% udział powierzchni biologiczne czynnej

Powierzchnia
[m2]
max. 6 200
max. 9 000

max. 1 600
max. 3 700

max. 1 200

max. 300
max. 350
max. 500
Około 22350
około 22850
106 449
66%

Działki, na których lokalizowana będzie hala fermentacji dotychczas nie były wykorzystywane
przez Wnioskodawcę. Wśród szaty roślinnej dominują niskie trawy.
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Główne cechy procesu produkcyjnego
Przedsięwzięcie będzie obejmować:
- Produkcję skrobi pszennej
Zboża trafiające na instalację będą poddane wieloetapowej obróbce, która składać się będzie z
następujących, zasadniczych działów procesowych:
- mielenie
W pierwszej kolejności ziarna zbóż zostaną zmielone na linii młyna pszennego. Tam zostaną
rozdrobnione do poziomu niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego.
Dodatkowo na tym etapie wyodrębnione zostaną mąka, która zostanie skierowana do dalszej obróbki
oraz otręby pszenne, które jako pierwszy z produktów trafi do zbiorników magazynowych otrąb.
- przygotowanie ciasta / homogenizowanie
Na tym etapie mąka trafia do mieszalnika ciasta, gdzie mieszana jest z wodą technologiczną w
wyniku czego powstaje ciasto i zapoczątkowany jest proces formowania się glutenu. Uformowane
ciasto trafia do homogenizatora w celu uzyskania jednolitej mieszaniny.
- rozdział faz
Ujednolicona mieszanina kierowana jest kolejno do trikantera (wirówki trójfazowej), gdzie
rozdzielana jest na trzy fazy: skrobię A i włókno, skrobię B i gluten oraz pentozany i substancje
rozpuszczone.
Skrobia A oddzielana jest od włókna i poddawana kolejno rafinacji i suszeniu.
Skrobia B poddawana jest frakcjonowaniu, w którego efekcie odzyskiwany jest z niej gluten i skrobia A.
Gluten oddzielony od skrobi A i B kierowany jest do suszenia.
Pozostała środkowa faza zawierająca skrobię B i C (pentozany) kierowana jest do frakcji odpadowej.
Trzecia faza z trikantera – pentozany (inaczej nazywane skrobią C) - kierowana jest na gorzelnię celem
wykorzystania zawartej w tym strumieniu skrobi.
- Produkcję alkoholu etylowego z surowców pochodzenia rolniczego
Instalacja produkcji alkoholu etylowego w oparciu o surowce skrobiowe. Produkowany etanol
przeznaczony będzie na sprzedaż, natomiast generowany wywar (podstawowy odpad procesowy)
będzie przetworzony do wysokobiałkowego komponentu paszowego – suszu gorzelnianego.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się przetwarzania innych surowców poza
zbożami.
Część skrobi, białka i włókna pszennego, które nie mogą zostać technologiczne odzyskane do
jednego z trzech produktów (to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrąb pszennych), zostaną
skierowane na instalację produkcji etanolu, która składać się będzie z następujących, zasadniczych
działów procesowych:
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- hydroliza
Na tym etapie odpowiednie składniki zbóż zostaną poddane hydrolizie enzymatycznej. Są to
przede wszystkim skrobia i polisacharydy nie skrobiowe. W tym celu zacier powstały po mieleniu na
dziale mielenia zostanie podgrzany do właściwej temperatury w obecności odpowiednich preparatów
enzymatycznych odpowiedzialnych za degradację wybranych składników surowca.
- propagacja i fermentacja
Zhydrolizowany zacier dzięki działalności enzymów zawiera cukry proste uwolnione z
cząsteczek skrobi i może zostać przekazany na dział namnażania drożdży (propagacji) i fermentacji
zasadniczej. Na obu tych działach dochodzi do intensywnego przyrostu biomasy drożdżowej i
przekształcania cukrów zawartych w zacierze do głównie etanolu i dwutlenku węgla. Fermentacja i
propagacja trwają około 72 godzin.
- destylacja, oczyszczanie i odwadnianie
Etanol zawarty w zacierze po zakończeniu procesu fermentacji jest z niego wydzielany z
wykorzystaniem technologii destylacji frakcyjnej. Zacier odfermentowany jest podawany na system
kolumn destylacyjnych gdzie z jednej strony odbierany jest etanol a z drugiej tak zwany wywar. Wywar
jest to ciecz wyczerpana pozostająca po destylacji gorzelniczej (pozostałość zacieru
odfermentowanego, z którego wydzielono alkohol etylowy). W przypadku tej instalacji wywar będzie
przetworzony do wysokobiałkowego komponentu paszowego – suszu gorzelnianego.
- zaplecze energetyczne
Energia cieplna niezbędna do prowadzenia procesu będzie generowana z wykorzystaniem
istniejącej kotłowni na paliwa stałe w ramach jej zatwierdzonych zdolności produkcyjnych (zgodnie z
decyzją OŚ.6224.3.2015 udzielającą pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrze dla kotła
o mocy cieplnej 19,37 MW) oraz z wykorzystaniem nowoprojektowanych kotłów
wysokoparametrowych opisanych w dalszej części opracowania.
- linia chłodzenia
Aby optymalizować zużycie wody instalacja zostanie wyposażona w system chłodni
wentylatorowych umożliwiających zamknięcie obiegów wody chłodniczej.
- magazyn produktu
Wyprodukowany destylat magazynowany będzie w istniejącym magazynie spirytusu.
Szczegółowa charakterystyka linii procesowych
Linie młyna pszennego (dwie, pracujące równolegle i jednocześnie)
a) Sekcja czyszczenia
Ziarno pszenicy z silosów magazynowych zboża (zakład wyposażony będzie w 6 silosów o
pojemności maksymalnej 8 tysięcy ton każdy) trafia systemem podajników na etap wstępnego
czyszczenia. W pierwszej kolejności podawane jest na czyszczalnię bębnowa oddzielającą grubsze
zanieczyszczenia na podstawie różnicy wielkości rozdzielanego materiału. Wstępnie oczyszczone ziarna
trafiają na suchy oddzielacz kamieni. Maszyna ta służy do oddzielenia od ziarna zanieczyszczeń ciężkich,
11
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takich jak kamienie, fragmenty metalu, szkło. Czynność ta odbywa się na zasadzie wykorzystania różnicy
prędkości unoszenia między produktem, a zanieczyszczeniami ciężkim.
Produkt przeznaczony do oczyszczenia wpada przez śluzę wlotową zamykającą dostęp
powietrza do maszyny na sito wstępne a następnie na trapezowy stół roboczy. Stół roboczy pokryty jest
siatką tkaną z drutu, przez który powietrze przepływa równomiernym strumieniem z dołu do góry,
tworząc nad sitem poduszkę powietrzną. Poduszka powietrzna ułatwia przenoszenie produktu przez
strefę dodatkowego oddzielenia do zlotów. Zanieczyszczenia ciężkie (kamienie) nie unoszone przez
poduszkę powietrzną pozostają na sicie i wskutek ruchu drgającego sita transportowane są na początek
płyty regulacyjnej.
Pod płytą przepływa powietrze w kierunku przeciwnym do ruchu ziarna na sicie roboczym.
Dzięki takiemu ruchowi powietrza kamienie są oddzielone od produktu i dostają się do wylotu.
Pochylenie stołu roboczego i ilość powietrza mogą być nastawiane w celu osiągnięcia optymalnego
stopnia selekcji.

Rysunek 1 Separator kamieni

Po sekcji odkamieniania ziarna podane są na maszynę szorującą. Maszyna szorująca pozioma
służy do powierzchniowego oczyszczania zboża (pszenicy) ze związanego z ziarnem pyłu, piasku i łuski
oraz do wydzielenia zanieczyszczeń organicznych dla obniżenia mikro-flory bakteryjnej. Zboże zostaje
stycznie doprowadzone do poziomo leżącego wirnika, przez który zostaje pochwycone i rzucone o
płaszcz sitowy. Na skutek ruchu zboża w przestrzeni roboczej maszyny następuje:
- tarcie ziarna o ziarno
- tarcie ziarna o elementy robocze wirnika
- tarcie ziarna o płaszcz sitowy
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Rysunek 2 Maszyna szorująca

Uwolnione w wyniku wyżej opisanego zabiegu od zboża zanieczyszczenia, częściowo
przesuwają się przez płaszcz sitowy i są wyprowadzane poza maszynę, a pozostałe razem ze zbożem
trafiają do współpracującego z maszyną kanału pneumatycznego, gdzie są wydzielane w strumieniu
powietrza.
Po szorowaniu zboże trafia na nawilżacz, którego zadaniem jest intensywne i równomierne
nawilżenie całej powierzchni ziarna oraz oddzielenie reszty związanej z ziarnem łuski.

Rysunek 3 Nawilżacz ziarna

Tak przygotowane zboże podane jest do niewielkich silosów pośrednich.
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b) Sekcja młyna właściwego
Zasadniczymi urządzeniami tworzącymi sekcję młyna właściwego są mlewniki walcowe i
odsiewacze. Mlewniki, to urządzeni odpowiadające za rozdrabnianie ziarna poprzez jego rozcieranie
pomiędzy systemem wielu walców obracających się w przeciwnych kierunkach i zaopatrzonych we
właściwego kształtu nacięcia. Proces polega na szeregowym mieleniu ziarna na systemie kilku
mlewników, z których umiał jest przesiewany i w ten sposób rozdzielany na frakcje bądź wracające na
ten sam mlewnik, bądź podawane na kolejny mlewnik lub też przekazywane do magazynu produktu
gotowego (mąki).

Rysunek 4 Bateria mlewników walcowych

Do odsiewania stosuje się tak zwane odsiewacze kwadratowe. Odsiewacze kwadratowe
charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami odsiewania oraz optymalną powierzchnią odsiewającą
w stosunku do powierzchni zabudowy.
W skrzyni działu tworzy stos kolejno od dołu do góry ułożonych ram sitowych zamkniętych
pokrywą, która dociska i uszczelnia stos przez dokręcanie od góry mechanizmu śrubowego.
Dział sitowy od przodu zamknięty jest szczelnymi drzwiami otwieranymi tym samym kluczem, którym
dociskany jest stos ram od góry. Zespół napędu tworzy stabilna rama stalowa, w której ułożyskowany
jest wał z przeciwwagą.
Wał ułożyskowany jest w łożyskach baryłkowych pracujących w smarze stałym, dzięki czemu
wymagany jest nadzór doraźny. Do utrzymania sita w czystości, zależnie od odsiewanego produktu i
zastosowanego rodzaju tkaniny odsiewającej, możliwy jest wybór szczotki gurtowej lub elementu
czyszczącego wykonanego z tworzywa. Szczotki lub elementy czyszczące w ilości 6 szt. poruszają się na
ruszcie nośnym ramki wkładowej. Do wygarniania przesiewów spod ramki wkładowej przewidziane są
dwa elementy wygarniające z tworzywa, poruszające się na dnie ramy wykonanym z laminowanej płyty.
Rama i ramka wkładowa wykonana jest z drewna pokrytego odpornym na ścieranie laminatem.
Odsiewacze kwadratowe pracują na zasadzie sita ręcznego. Cząsteczki produktu zasypywane
na poszczególne sita zostają wprowadzone w ruch kołowo-posuwisty na skutek kołowego ruchu
14
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odsiewacza. Dzięki temu ruchowi produkt znajdujący się na sicie uwarstwia się wg ciężaru właściwego,
a mianowicie: lżejsze cząsteczki przemieszczają się do górnej warstwy, natomiast cząsteczki cięższe
opadające na dno warstwy stykające się bezpośrednio z sitem mając możliwość przesiania się.
Naturalne uwarstwienie się produktu na sicie w procesie odsiewania nie jest niczym zakłócone, gdyż
transport po sicie jest zsypowy.

Rysunek 5 Odsiewacze

Gotowa mąka zanim zostanie podana na proces produkcji skrobi trafia do jednego z silosów buforowych
Linia mokrej separacji
a)

Przyjęcie i magazynowanie mąki

Mąka z silosów produktów sypkich (planuje się budowę maksymalnie 44 silosów na produkty
sypkie, to jest mąkę skrobię i gluten o pojemności maksymalnej 250 ton każdy). Następnie mąka przy
pomocy transportu pneumatycznego kierowana jest do stacji przygotowania ciasta i rozdziału faz.

Rysunek 6 Bateria przykładowych zbiorników magazynowych na produkty sypkie (skrobię, mąkę i gluten)
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b)

Przygotowanie ciasta i rozdział faz

Mąka gromadzona jest w zbiorniku produkcyjnym, skąd dalej podawana jest dozownikiem do
mieszalnika ciasta. W mieszalniku następuje mieszanie mąki z wodą technologiczną w wyniku czego
powstaje ciasto i zapoczątkowany zostaje proces formowania się glutenu. Następnie pompą ciasto
podawane jest do homogenizatora gdzie następuje proces ujednorodnienia. Jednorodna mieszanina
kierowana jest do trikantera (wirówki trójfazowej), w którym zachodzi proces rozdziału mieszaniny na
trzy fazy:
Faza 1 – Skrobia A i włókno
Faza 2 – Skrobia B i gluten
Faza 3 – Pentozany i substancje rozpuszczone (tak zwana skrobia C)

Rysunek 7 Mieszalnik ciasta do pracy ciągłej

Rysunek 8 Homogenizator

Rysunek 9 Wirówka trójfazowa - tricanter
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c)

Rafinacja Skrobi A

Faza zawierająca Skrobię A i włókno kierowana jest na układ sit i wirówek sitowych, gdzie
następuje oddzielenie Skrobi A od włókna. Filtrat [skrobia A] kierowana jest następnie do wirówki
koncentrującej w której następuje oddzielenie nadmiaru wody.

Rysunek 10 Sito wirowe

Dalej Skrobia A podawana jest do multihydrocyklonowej stacji przemywania, gdzie następuje
przemywanie w przeciw-prądzie z wodą myjącą.

Rysunek 11 Hydrocyklony

Oczyszczona Skrobia A po przejściu przez mhc kierowana jest do zbiornika buforowego, skąd
może być podawana do jednej z dwóch suszarni skrobi.
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d)

Separacja glutenu

Faza zawierająca gluten i Skrobię B jest przepompowywana na sito, na którym następuje
oddzielenie glutenu od skrobi B, a w dalszym etapie gluten jest przemywany na ciśnieniowych sitach
łukowych. Następnie gluten jest kierowany do jednej z dwóch suszarni glutenu.

Rysunek 12 Sita łukowe

e)

Frakcjonowanie skrobi B

Skrobia B po oddzieleniu na sicie do glutenu kierowana jest do modułu frakcjonującego gdzie
następuje odzysk znajdującej się w niej Skrobi A. Przepływ z górnej części modułu frakcjonującego
kierowany jest na sito obrotowe w celu usunięcia włókna. Włókno wprowadza się w linię włókna skrobi
A. Skrobia B odwadniana jest w dekanterze i kierowana w linię Skrobi A. Środkowa faza zawierająca
Skrobię B i C kierowana jest do frakcji odpadowej, a przelew z trikantera stanowi woda technologiczna.
f)

Przetwarzanie pentozanów / skrobi C

Trzecia faza z trikantera – pentozany, inaczej nazywane skrobią C - kierowana jest na gorzelnię celem
wykorzystania zawartej w tym strumieniu skrobi. Około 50% masy suchej zawartej we frakcji
pentozanowej to ziarna skrobi o wielkości i ciężarze właściwym zbyt małym, żeby zostać wydzielonym
z główną frakcją skrobiową (skrobią A lub B). Frakcja ta stanowi odpad o kodzie 02 03 80 i podlega
odzyskowi w procesie R3 na dalszych liniach technologicznych, to jest instalacji produkcji etanolu.
Linia wirówek koszowych
Mleczko skrobiowe po rafinacji na dziale hydrocyklonów trafia na linię wirówek koszonych,
gdzie jest dodatkowo zatężane. Wirówki koszowe to maszyny wirujące o dużych średnicach, działające
periodycznie, które pozwalają odwodnić skrobię do poziomu nawet około 63% suchej masy. Dzięki
temu skrobia trafiająca na suszarnię jest już w dużej mierze pozbawiona wody i sam proces suszenia
charakteryzuje się znacząco mniejszym zapotrzebowaniem na energię cieplną.
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Rysunek 13 Wirówki koszowe do odwadniania skrobi

Suszarnie skrobi (dwie pracujące równolegle i równocześnie)
Do suszenia skrobi zastosowana zostanie suszarnia pneumatyczna zasilana para nasyconą.
Skrobia mokra podawana na suszarnię jest w pierwszej kolejności zmieszana z gotową, suchą skrobią
tak, aby bezpośrednia nadawa miała charakter sypki i była możliwa do uniesienia przez strumień
gorącego powietrza. Powietrze jest nagrzewane na nagrzewnicach parowych i za pomocą wentylatora
nadmuchowego podawane na system duktów stalowych. Tuż za nagrzewnicą do strumienia powietrza
dozowana jest suszona skrobia. Długość duktu stalowego jest tak dobrana, aby czas przebywania
suszonego materiału w strumieniu powietrza był wystarczająco długi, aby uzyskać pożądaną suchą
masę produktu finalnego. Gotowy proszek skrobiowy jest odbierany na cyklonie i kierowany do silosów
skrobi. Stamtąd pneumatycznie skrobia podawana jest na linię wydania.
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Rysunek 14 Przykładowa suszarnia skrobi lub glutenu

Suszarnie glutenu (dwie pracujące równolegle i równocześnie)
Przed suszeniem gluten jest odwadniany a następnie wprowadzony do mieszalnika, do którego
doprowadza się wysuszony gluten z przenośnika dozującego w celu zmniejszenia wilgotności. Z
mieszalnika gluten za pomocą przenośnika ślimakowego doprowadzony jest do dezintegratora.
Mieszanina powietrza i glutenu kierowana jest do filtrocyklonu, gdzie na filtrach tkaninowych następuje
rozdział powietrza od glutenu. Oczyszczone powietrze zasysane jest wentylatorem promieniowym i
wydalane do atmosfery. Wysuszony gluten kierowany jest transportem pneumatycznym do silosu
buforowego. Następnie podawany jest przenośnikiem do silosów produktu gotowego, gdzie może być
wydawany bezpośrednio klientom bądź przekazywany do istniejącej pakowni i tam zapakowany w
worki 25kg lub big-bagi. Do strzepywania worków filtracyjnych w filtrocyklonie użyte jest powietrze ze
sprężarki.
Linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropów
Część produkowanej skrobi (w zależności od zapotrzebowania rynku) będzie mogła zostać
przetworzona do formy syropów zamiast być poddaną suszeniu. Syropy skrobiowe produkuje się
zasadniczo w drodze hydrolizy enzymatycznej prowadzonej za pomocą enzymów o aktywności amylaz.
Produkcja syropów pozwala konwertować skrobię do wielu innych substancji słodzących w
formie ciekłej. Są to między innymi:
• Niskoscukrzone syropy glukozowe
• Wysokoscukrzone syropy glukozowe
• Syropy maltozowe
• Syropy typu HFS 42, HFS 55, HFS 90
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• Oligosacharydy

Uproszczony schemat procesu pokazano poniżej i pokazano po prawej stronie.
Materiałem wyjściowym do procesu enzymatycznego byłoby mleko skrobiowe po
zatężeniu i oczyszczeniu hydrocyklonu
Skrobia

Upłynnianie

Scukrzanie

Filtracja
membranowa

Demineralizacja
jonowymienna

Wyparki

Syropy glukozowe 42 - 96 DE
Syropy maltozowe 50 - 70 DE

Krystalizacja

Glukoza krystaliczna
99.5 % czystości

Chromatografia

Ciekła glukoza
99.5 % czystości

Po pełnej hydrolizie skrobi, dysponując syropami o wysokiej zawartości glukozy, można je
przekształcać do syropów glukozowo/fruktozowych poddając glukozę częściowej, enzymatycznej
konwersji do fruktozy.
Syropy fruktozowe, nazywane także izoglukozą, to takie produkty pochodzenia skrobiowego,
gdzie dzięki zastosowaniu enzymu o aktywności inwertazy glukozowej część glukozy ulega konwersji do
fruktozy. Następnie mieszaninę glukozy I fruktozy poddaje się separacji chromatograficznej czele,
ostatecznego ustalenia proporcji obu cukrów. Jest to forma syropu słodzącego stosowana powszechnie
w produktach spożywczych typu napoje słodzące, jogurty, produkty piekarnicze i cukiernicze, sosy,
syropy, zupy, etc.
Najpowszechniej stosowane formy izoglukozy to:
•

HFS42: stosowany powszechnie w produktach piekarniczych i CUKIERNICZYCH

•

HFS55: używany powszechnie w produkcji napojów słodzonych

•

HFS90: używany w produktach spożywczych, specjalnego przeznaczenia
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Tabela po prawo porównuje słodkość różnych

Substancja słodząca

Słodkość

form wspomnianych syropów:

Sacharoza (cukier buraczany)

100

Glukoza

70

HFS42

93

HFS55

100

Fruktoza

110 - 130

•

HFS42 jest mniej słodki niż cukier buraczany

•

HFS55 – porównywalny do cukru buraczanego

•

HFS90 jest bardziej słodki od cukru
buraczanego
Enzymatyczna konwersja glukozy do fruktozy

dokonywana jest za pomocą technologii immobilizowanych enzymów o aktywności izomerazy
glukozowej. Ma ona zdolność do przekształcania zarówno D-glukozy w fruktozę jak i fruktozy w Dglukozę.
Linia wyparek pentozanów
Ze względu na relatywnie niewielką zawartość masy suchej, pentozany w pierwszej kolejności
trafiają na instalację wyparną, gdzie zostają zatężone do około 20% suchej masy. Odzyskana woda
(kondensat po wyparkach) jest zawracany do produkcji głównej. Planuje się budowę instalacji wyparnej
wyposażonej w system mechanicznej rekompresji, to znaczy taki, gdzie powstające opary są wtórnie
sprężane za pomocą turbiny i ponownie wykorzystane do odparowania kolejnej ilości wody z
zatężanego strumienia.

Rysunek 15 Przykładowa instalacja wyparna

Linia produkcji alkoholu etylowego
a) Linia hydrolizy
Na tym etapie prowadzi się wstępne upłynnianie i hydrolizę składników podnoszących lepkość
(jeśli jest to niezbędne). Wstępna hydroliza skrobi i polisacharydów nieskrobiowych umożliwia pracę z
zacierami o wysokim ekstrakcie, dzięki uzyskiwanej, znaczącej redukcji lepkości zacieru. Degradacja
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składników nieskrobiowych jest w zasadzie niezbędna w przypadku takiego surowca jak pentozany
pszenne. Zawierają one dużą ilość rozpuszczalnych składników włóknistych, które z wodą tworzą żele o
wysokiej lepkości. Hydroliza tych polimerów rozbija strukturę żelu i redukuje lepkość.
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Wpływ degradacji enzymatycznej PNS (polisacharydów nie skrobiowych) na lepkość
Przy odpowiednio dobranej temperaturze i pH na etapie wstępnej hydrolizy, można efektywnie
degradować nie tylko polisacharydy nieskrobiowe, ale również częściowo skrobię.
Wstępna hydroliza skrobi i polisacharydów nieskrobiowych jest jednym z najistotniejszych
etapów obróbki enzymatycznej. Redukcja lepkości już na początku procesu pozwala opierać produkcję
na większości dostępnych surowców (nie tylko na kukurydzy). Jednocześnie czyni możliwym pracę
przy wysokich zawartościach suchej masy i w konsekwencji wysokim stężeniu etanolu w zacierze
odfermentowanym
Linia wyposażona będzie w dwa główne wymienniki ciepła z których jeden będzie odpowiadał
za wymianę ciepła pomiędzy gorącym zacierem opuszczającym linię a zimnym podawanym na
zagrzewanie. Drugi natomiast będzie pracował jako regularna chłodnica zacieru ustawiając
temperaturę na poziomie wymaganym na etapie propagacji i fermentacji. Sugeruje się wymienniki o
konstrukcji spiralnej ze względu na potencjalne wysokie lepkości przy wybranych surowcach oraz
niezawodność działania.
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Rysunek 16 Wymienniki ciepła na linii hydrolizy

Po wstępnym podgrzaniu na pierwszym z szeregu wymienników ciepła zacier trafia do systemu
ciągłego parowania skonstruowanego na bazie reaktora przepływu tłokowego. Zastosowanie tego
systemu gwarantuje całkowite skleikowanie i uwodnienie skrobi. Tylko ta część skrobi, która uległa
skleikowaniu poddaje się później obróbce enzymatycznej i w efekcie fermentacji. Dodatkowo na tym
etapie dokonuje się sterylizacja mikrobiologiczna zacieru. Eliminuje to jedną z zasadniczych wad
układów bezciśnieniowych – większą podatność na zakażenia bakteryjne. Uparowana masa poddawana
jest rozprężaniu, gdzie jej temperatura zostaje ustawiona na poziomie potrzebnym na kolejnym etapie
– upłynnianiu. Nadmiar pary zostaje odprowadzony, na etap destylacji.
Sporządzony zacier poddaje się kolejnemu etapowi obróbki enzymatycznej. Do dekstrynizacji
skrobi stosuje się termostabilne alfa-amylazy gwarantujące głęboką hydrolizę i szybki spadek lepkości.
W trakcie upłynniania obecna w surowcu skrobia zostaje zdegradowana do krótszych fragmentów
zwanych dekstrynami (polimery glukozy o długości łańcucha od kilku do kilkunastu cząsteczek).
Tradycyjnie ten etap procesu hydrolizy nazywa się upłynnianiem ze względu na widoczny gołym okiem
spadek lepkości zacieru.
Po upłynnianiu zacier jest pompowany przez system wymienników oddając dużą część ciepła z
powrotem na wcześniejszy etap procesu. Zacier zostaje wystudzony do właściwej temperatury i
skierowany na propagację i fermentację. Za ostatnim z wymienników dodany zostaje szereg enzymów
gwarantujących poprawny przebieg fermentacji. Wymienniki muszą być szczególnie starannie dobrane,
aby umożliwiały obróbkę cieczy o wysokich lepkościach. Zastosowanie wspomnianego wcześniej
„interchangera”, czyli wymiennika gwarantującego przepływ ciepła pomiędzy dwiema strugami zacieru
(zimną i gorącą), redukuje zapotrzebowanie na parę na etapie zagrzewania do niezbędnego minimum.
b) Propagacja i fermentacja
Instalacja będzie wyposażona w dwa propagatory drożdży dostosowane do pracy periodycznej.
Dzięki temu, że linia fermentacji składać się będzie z czterech fermentorów, czas ich zalewania jest na
tyle długi, że dwa zbiorniki propagacji wystarczą na przeprowadzenie pełnego cyklu namnażania.
Redukcja liczby zbiorników zawsze przekłada się na wymierne korzyści procesowe jak choćby
zredukowanie liczby dodatkowych elementów wyposażenia bądź ograniczenie zabiegów związanych z
myciem i sterylizacją linii.
24

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Biorafineria pszenna”

Każdy propagator, podobnie jak fermentory wyposażony będzie w system mieszania i kontroli
temperatury, oparty na cyrkulacji fermentującego zacieru przez wymiennik ciepła (preferencyjnie
płaszczowo / rurowy z powodów podanych w części dotyczącej hydrolizy). Taki system kontroli
temperatury gwarantuje największą skuteczność odbierania ciepła i wysoką stabilność fermentacji.
Jednocześnie jest to najbardziej higieniczny ze sposobów chłodzenia fermentorów opartych na
przeponowym kontakcie chłodziwa z fermentującym zacierem.
Fermentacja przebiega w systemie SFF (jednoczesnego scukrzania i fermentacji). Objętość
fermentacji przewidziana jest na 70 godzin, co gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału surowca i
możliwość pracy przy wysokiej zawartości suchej masy. Dodatkowo tak długi czas fermentacji stanowi
swoisty bufor czasowy, dzięki któremu istnieje możliwość przerabiania również niepełnowartościowego
surowca sprawiającego problemy na tym etapie. W czasie fermentacji odbywa się hydroliza dekstryn
będących produktem upłynniania, do postaci cukrów ulegających fermentacji. Efekt ten uzyskuje się
stosując preparaty enzymatyczne o aktywności glukoamylazy (amyloglukozydazy). Dodatkowo, bez
względu na stosowany rodzaj surowca wskazanym jest jednoczesne prowadzenie hydrolizy składników
białkowych za pomocą proteaz pochodzenia mikrobiologicznego. Taka hydroliza w sposób znaczący
poprawia kondycję drożdży poprzez podniesienie poziomu przyswajalnego azotu.
Fermentory wyposażone są w system mieszania i kontroli temperatury, oparty na cyrkulacji
fermentującego zacieru przez wymiennik ciepła (preferencyjnie płaszczowo / rurowy z powodów
podanych w części dotyczącej hydrolizy). Taki system kontroli temperatury gwarantuje największą
skuteczność odbierania ciepła i wysoką stabilność fermentacji. Jednocześnie jest to najbardziej
higieniczny ze sposobów chłodzenia fermentorów opartych na przeponowym kontakcie chłodziwa z
fermentującym zacierem.
Gazy pofermentacyjne są zbierane i kierowane do atmosfery przez płuczkę CO2, gdzie
wypłukiwane są opary etanolu ulatujące wraz z nimi. Po zakończeniu procesu zacier odfermentowany
kierowany jest do kadzi pośredniczącej, a opróżniona kadź fermentacyjna poddawana myciu i
sterylizacji.

Rysunek 17 Zbiorniki fermentacyjne w hali fermentacji
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c) Destylacja, rektyfikacja i odwadnianie etanolu
System destylacji i odwadniania składa się zasadniczo z 9 kolumn i układu adsorberów odwadniających:
1-kolumny zacierowej
2-kolumny odgazowującej
3-kolumny aldehydowej
4-kolumny wstępnej rektyfikacji
5-kolumny wyczerpującej
6-kolumny hydroselekcyjnej
7-kolumny rektyfikacyjnej
8-kolumny olejów fuzlowych
9-kolumny przedgonowej
Zacier odfermentowany ze zbiornika pośredniczącego trafia w pierwszej kolejności na górną
półkę kolumny odgazowującej gdzie usuwane są gazy nieskraplające się. Kolumna odgadująca
ogrzewana jest poprzez bezpośredni wtrysk oparów wtórnych. Opary z kolumny odgazowującej trafiają
na kolumnę aldehydową gdzie odbierane są przedgony, a epiurat jest dalej podawany na kolumnę
wyczerpującą.
Odgazowany zacier trafia na górną półkę kolumny zacierowej. Zadaniem tej kolumny jest
wydzielenie całości etanolu z odfermentowanej brzeczki. Ciecz wyczerpana z tej kolumny jest w formie
surowego wywaru przekazywana na linię wirowania wywaru.
Opary z kolumny zacierowej trafiają na kolumnę wstępnej rektyfikacji gdzie opary etanolu są
zatężane. Również z tej kolumny odbierane są przedgony. Destylat na tej kolumnie jest również
oczyszczany z olejów fuzlowych, które po odebraniu są kierowane na płuczkę fuzli. Epiurat z kolumny
wstępnej rektyfikacji trafia na kolumnę wyczerpującą.
Częściowo zatężony alkohol z kolumny wstępnej rektyfikacji podawany jest na kolumnę hydroselekcji
(destylacji ekstrakcyjnej). Opary z tej kolumny są używane do podgrzewania kolumny rektyfikacyjnej i
po wykropleniu trafiają na kolumnę fuzlową. Epiurat z kolumny hydroselekcji podawany jest na
kolumnę rektyfikacyjną.
Kolumna rektyfikacyjna zatęża destylat do 96,2%. Kolumna jest ogrzewana przeponowa za
pośrednictwem termosyfonów gdzie źródłem ciepła jest po części para kotłowa o obniżonym ciśnieniu,
a po części opary z kolumny hydroselekcji. Opary kolumny rektyfikacyjnej są wykraplane za
kondensatorach zasilanych wodą z systemu chłodzenia obiegowego i po skropleniu są zawracane jako
orosienie kolumny. Część jest odprowadzana jako alkohol II gatunku.
Wzmocniony destylat z odpowiedniej półki kolumny rektyfikacyjnej podawany jest na kolumnę
przedgonową. Epiurat z kolumny przedgonowej stanowi produkt finalny. Opary z kolumny
przedgonowej podgrzewają kolumnę rektyfikacyjną i po wykropleniu finalnym wracają na kolumnę
przedgonowi jako orosienie. Część z nich jest odprowadzana jako destylat II gatunku.
Kolumna fuzlowa dodatkowo oczyszcza opary z kolumny hydroselekcji usuwając z nich oleje
fuzlowe o różnej masie. Oczyszczona ciecz zawracana jest na kolumnę hydroselekcji.
Jako kolumnę wyczerpującą rozumie się cześć wyczerpującą kolumny wstępnej rektyfikacji.
Powstający etanol można dodatkowo poddać odwadnianiu celem wyprodukowania bioetanolu
– biokomponentu stosowanego jako dodatek do paliw stosowanych w transporcie lub etanolu
farmaceutycznego. Elementy składające się na linię odwadniania to kolumna wyparna i system dwóch
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adsorberów pracujących na przemiennie w trybie pracy i regeneracji. Jako materiał sorpcyjny
wykorzystuje się ceramiczne sita molekularne o odpowiednio dobranej porowatości.

Rysunek 18 Elementy instalacji destylacji i rektyfikacji

Linia wirowania wywaru
Wywar surowy opuszczający kolumnę zacierową stanowi strumień o łącznej zawartości suchej
masy od 10 do 12%. Mniej więcej połowa tej suchej masy występuje w formie zawiesiny. Pozostałe 50%
to sucha masa rozpuszczona (cukry, białka, etc. – substancje, które rozpuszczają się w wodzie).
Dlatego wywar surowy w pierwszym etapie obróbki kieruje się na wirówkę dekantacyjną, gdzie
odbierana jest zawiesina. Odebrane części stałe mają zawartość suchej masy od 30 do 34%. Ta frakcja
wywarowa nazywana jest młótem i w dalszym etapie obróbki trafia na suszarnię wywaru.
Frakcja ciekła opuszczająca sekcję dekantacji nazywa się odciekiem i zanim trafi na suszarnię
poddawana jest zatężeniu na wyparkach wywaru.
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Rysunek 19 Typowa wirówka dekantacyjna do wirowania wywaru

Linia wyparek wywaru
Odciek po wirówkach dekantacyjnych trafia na wyparki, których zadaniem jest odparowania
nadmiaru wody i zatężenie odcieku do zawartości masy suchej na poziomie około 30%
(porównywalnym do młóta po dekanterze). Wyparki wywaru, podobnie jak wyparki pentozanów
wykorzystywać będą zjawisko rekompresji mechanicznej (czyli napędzane będą głównie energią
elektryczną/mechaniczną) przy czym będą również pozwalały odzyskać ciepło zawarte w oparach
powstających na suszarniach wywaru. Dzięki temu cały proces zatężania charakteryzuje maksymalna
efektywność energetyczna. Woda odzyskana w formie kondensatu zawracana będzie do procesu
pierwotnego (produkcji skrobi).

Rysunek 20 Przykładowa instalacja wyparna

Linia suszarni wywaru
Młóto oddzielone przez wirówkę dekantacyjną będzie mieszane z syropem powstałym na
wyparkach i wspólnie kierowane na suszarnię. Do suszenia młóta wykorzystuje się różnego rodzaju
suszarnie, najczęściej bębnowe. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będą
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suszarnie przeponowe (dwie sztuki), zasilaną parą wodną z kotłowni. Jest ona zbudowana na zasadzie
wymiennika płaszczowo / rurowego gdzie w rurki podawana jest para grzejna a przez zewnętrzne
przestrzenie pomiędzy rurkami przesypuje się suszony materiał. Taka konstrukcja pozostawia pełną
dowolność co do stosowanego paliwa (na suszarnię trafia para z głównej kotłowni – ta natomiast
opalana jest gazem) i czyni proces suszenia praktycznie bezobsługowym. Dodatkowo temperatura
suszenia spada do poziomu temperatury pary nasyconej o ciśnieniu około 6 barów, czyli niewiele
przekracza 150 C.

Rysunek 21 Typowa suszarnia przeponowa zasilana parą wodną

Kotłownia
Planuje się budowę nowoczesnej, wysokoparametrowej kotłowni węglowej o wydajności pary
100 ton na godzinę. Urządzenia zasadnicze kotła zlokalizowane będą w istniejących pomieszczeniach
kotłowni. Elementy instalacji oczyszczania i odpylania spalin zainstalowane zostaną na zewnątrz, w
bezpośrednim pobliżu istniejących pomieszczeń kotłowni.
W istniejącej kotłowi, w wolnym miejscu pomiędzy istniejącymi kotłami PR-25 i OR-16
zabudowane zostaną dwa nowe kotły parowe rusztowe typu OR
Kotły posadowione zostaną na stalowej konstrukcji wsporczej wspartej na nowych
fundamentach przystosowanych pod zabudowę nowych kotłów. Gabaryty kotłów pozwolą na ich
zabudowę w istniejącej wolnej przestrzeni pomiędzy słupami kotłowni w przedniej części a
zabudowanym przy tylnej ścianie kotłowni istniejącym zbiornikiem wody. Paliwo do kotłów
doprowadzone będzie z istniejącego zmodernizowanego, powiększonego zasobnika węgla.
Opis techniczny każdego z dwóch kotłów:
Kocioł wyposażony jest w ruszt mechaniczny taśmowy do spalania miału węgla kamiennego
energetycznego jak w poniższej charakterystyce. Powierzchnie ogrzewalne kotła stanowią: ekrany
komory paleniskowej oraz wężownicowy przegrzewacz pary, umieszczone w drugim ciągu oraz
podgrzewacz wody zasilającej zabudowany w trzecim, wolnostojącym, bloku. Komora paleniskowa i
drugi ciąg z przegrzewaczem, stanowią samonośny blok, opasany bandażami i wsparty na stalowej
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konstrukcji nośnej. Ekrany komory paleniskowej i ściany zewnętrzne drugiego ciągu wykonane są jako
szczelnie spawane, pokryte na zewnątrz lekką izolacją cieplną i blachami opancerzenia zewnętrznego.
Kocioł posiada walczak, w którym następuje rozdział mieszanki wodno – parowej i odpowiednie
osuszanie pary przed przegrzewaczem. Z walczaka są wyprowadzone rury opadowe doprowadzające
wodę do dolnych komór parownika. Mieszanka wodno-parowa z komór górnych parownika jest
odprowadzana rurami łączącymi do walczaka. Następnie para z walczaka kierowana jest rurociągami
do przegrzewacza pary umieszczonego w II-gim ciągu konwekcyjnym. Temperatura pary przegrzanej
regulowana jest schładzaczem wtryskowym, co pozwala uzyskać stałą wartość tej temperatury w
szerokim zakresie obciążeń cieplnych. Woda zasilająca kocioł doprowadzona będzie z istniejącego
kolektora wody zasilającej, natomiast para przegrzana z kotła będzie doprowadzona do istniejącego
kolektora parowego. Ze względu na wymagania eksploatacyjne, kocioł będzie wyposażony w
podstawowe układy regulacji, sterowania i pomiarów. Zakłada się, że automatycznie będą
utrzymywane: poziom wody w walczaku, podciśnienie spalin w komorze paleniskowej i temperatura
pary przegrzanej. Automatyka zabudowana na kotle pozwoli na poprawną eksploatację kotła przy
różnych stanach obciążenia cieplnego. Tam gdzie jest to wymagane względami eksploatacyjnymi i
warunkami technicznymi, zabudowane będą odpowiednie króćce pomiarowe. W kotle będzie
zabudowany nowoczesny ruszt mechaniczny z układem rozdziału powietrza podmuchowego na
poszczególne strefy rusztu z ręczną i automatyczna regulacja ilości powietrza do spalania.
Zabudowana na kotle instalacja redukcji tlenków azotu za pomocą wtrysku wody amoniakalnej
bądź mocznika (metodą SNCR) pozwala osiągnąć emisję tlenków azotu poniżej dopuszczalnych norm
dla instalacji w przedziale zainstalowanych mocy źródła 50÷100 MWt. Dla obniżenia tlenków siarki do
wymaganego poziomu, zabudowana będzie instalacja odsiarczania metodą suchą wraz z zbiornikiem
sorbentu oraz filtr workowy z wentylatorem wyciągowym spalin. Instalacja oczyszczania spalin wraz z
wentylatorem wyciągowym zlokalizowana będzie obok istniejącego komina.
W celu uzyskania wymaganych parametrów spalin zastosowana zostanie instalacja oczyszczania
spalin na bazie filtra workowego.
W celu ochrony filtra przed nadmiernym działaniem koksików zastosowany zostanie odpylacz
wstępny, multicyklon MOS. Odpylacz ten stanowi również ochronę odpylacza zasadniczego przed
działaniem iskier emitowanych przez kocioł. Pył „wyłapany” w multicyklonie będzie transportowany za
pomocą przenośników ślimakowych do wanny odżużlacza. Pył z filtra workowego będzie
transportowany za pomocą systemu transportu pneumatycznego do zbiornika magazynowego.
Odpylacz wstępny
Jako odpylacz wstępny zostanie zastosowany multicyklon MOS. Główne zadanie multicyklonu
polega na eliminacji koksików na początku instalacji odpylania oraz zabezpieczenie filtra przed
działaniem iskier eliminując w ten sposób ryzyko powstania pożaru.
Układ filtra workowego
Następnie spaliny przepływają do filtra workowego, gdzie powstały na workach filtracyjnych
placek składający się z pyłu tworzy naturalna warstwę filtracyjną, w której przepływające spaliny
podlegają końcowemu oczyszczeniu z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
Wentylator ciągu głównego zabudowany jest za filtrem workowym, parametry są dobrane do
pokonania stratę ciśnienia na instalacji. Dalej spaliny odprowadzane są kanałami spalin do komina.
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Linie pomocnicze – instalacja CIP
Instalacja mycia i sterylizacji CIP (z ang. Cleaning in Place) – dwuzbiornikowa linia mycia
umożliwiająca dokładne mycie wszystkich węzłów produkcyjnych w systemie w pełni automatycznym.
Mycia za pomocą roztworu wodorotlenku sodu.
Linie pomocnicze – instalacja CIP
Instalacja mycia i sterylizacji CIP (z ang. Cleaning in Place) – dwuzbiornikowa linia mycia
umożliwiająca dokładne mycie wszystkich węzłów produkcyjnych w systemie w pełni automatycznym.
Mycia za pomocą roztworu wodorotlenku sodu.
Linie pomocnicze – chłodnie wentylatorowe
Znacząca część linii procesowych wymaga chłodzenia (destylacja, fermentacja, linie wyparne)
co w konsekwencji powoduje, że aby zminimalizować zapotrzebowanie na wodę chłodzącą instalacja
zostanie wyposażona w wyparne chłodnie wentylatorowe o łącznej mocy chłodzącej wynoszącej
30MW. Chłodnie zostaną zlokalizowane w pobliżu obiektów nowoprojektowanej linii produkcji etanolu.
Krótka charakterystyka całości procesu produkcyjnego i zasadnicze dane bilansowe
Zakłada się, że biorafineria pracować będzie około 335 dni w roku (8040 godzin). Zboże trafiać
będzie w pierwszej kolejności na instalację produkcji skrobi pszennej, gdzie przekształcone zostaną do
czystej formy jej podstawowych składników, to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrąb pszennych.
Natomiast ta część skrobi, białka i włókna pszennego, które nie mogą zostać technologiczne odzyskane
do jednego z tych trzech produktów, zostaną skierowane na linię produkcji etanolu i przetworzone do
alkoholu etylowego i wysokobiałkowego komponentu paszowego – suszu gorzelnianego.
Bilans surowców i produktów w projektowanej instalacji przedstawia tabela 3.
Tabela 3 Bilans surowców i produktów projektowanej kompletnej instalacji biorafinacji
SUROWCE, WODA, POMOCE PROCESOWE, MEDIA I ENERGIA
PARAMETR PROCESOWY
WARTOŚĆ PARAMETRU JEDNOSTKA
Zapotrzebowanie na surowiec
(pszenicę)
Zapotrzebowanie na wodę

45,80
363 000,00
108,00
857 915,00

Zużycie chemii procesowej –
wodorotlenek sodu (NaOH)
Zużycie chemii procesowej –
kwas siarkowy H2SO4
Zużycie pomocy procesowych –
drożdże gorzelnicze
Zużycie pomocy procesowych –
enzymy gorzelnicze

10,00
79 200,00
5,00
39 600,00
0,1
792,00
5,00
39 600,00

ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok
m3/godzinę
m3 /rok
kg / godzinę
kg / rok
kg / godzinę
kg / rok
kg / godzinę
kg / rok
kg / godzinę
kg / rok
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Zapotrzebowanie na energię
cieplną (parę procesową)

100,00 ton (Mg) pary / godzinę
792 000,00 ton (Mg) pary / rok

270,00
2 138 400,00
Zapotrzebowanie na energię
14 900,00
elektryczną
118 008 000,00
PRODUKTY
PARAMETR PROCESOWY
WARTOŚĆ PARAMETRU

GJ / godzinę
GJ / rok
kWh/godzinę
kWh/rok

Produkcja skrobi pszennej*

19,05
457,20
150 876,00
3,40
26 928,00

ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) / dobę
ton (Mg) /rok
ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok

9,17
72 626,00
3000,00
23 760 000,00
3,20
25 334,00

ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok
l / godzinę
l / rok
ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok

Produkcja glutenu pszennego

Produkcja otrąb pszennych
Produkcja alkoholu etylowego
Produkcja suszu gorzelnianego

JEDNOSTKA

*UWAGA – do 50% skrobi pszennej produkowanej przez zakład będzie mogło być przetwarzane do
produktu ciekłego, to jest do syropu glukozowego, glukozowo fruktozowego, bądź dekstrynowego.
Zakład wyposażony będzie w linię do produkcji syropów, która będzie mogła konwertować część skrobi
gotowej do syropów w skali zależnej od potrzeb rynku jednak nie większej niż 50% produkowanej
skrobi.
Przewidywane rodzaje emisji
Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać odpady w postaci:
 trudnej do oszacowania nadwyżki mas ziemnych po przeprowadzeniu prac niwelacyjnych i
wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych;
 resztek zestalonego cementu wykorzystywanego do budowy;
 gruz budowlany, szkło, stal;
 odpady opakowaniowe.
Odpady w postaci mas ziemnych po zakończeniu realizacji inwestycji zostaną wykorzystane do
niwelacji terenu, a nadwyżki zostaną przekazane do odzysku na terenie składowiska poprzez
wykorzystanie na przesypki sanitarne lub do odzysku poza instalacjami. Odpady nadające się do
odzysku (gruz, stal, szkło, opakowania) zostaną przekazane specjalistycznym firmom zajmującym się
tego typu działalnością.
Ponadto z fazą budowy związana będzie emisja hałasu do środowiska i emisja zanieczyszczeń
do powietrza od pracujących maszyn. Emisje te jednak będą krótkotrwałe i nie powinny w sposób
znaczący pogorszyć stanu środowiska.
Na etapie eksploatacji instalacji wystąpi emisja:
 wód opadowych z zawartością – 10 - 15 mg/l sumy substancji ropopochodnych
odprowadzanych do lokalnej kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu w osadniku i separatorze;
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wywaru gorzelnianego przekazywanego do dalszej obróbki (wysokobiałkowy komponent
paszowy – susz gorzelniany);
hałasu do środowiska od pracujących instalacji i pojazdów;
emisja niezorganizowana do powietrza pochodząca z środków transportu obsługujących zakład
odpadów i ścieków związanych z pracą i obsługą instalacji.

Po realizacji inwestycji nie przewiduje się jej oddziaływania na gleby, otaczające drzewostany,
walory przyrodnicze, klimat akustyczny terenów podlegających ochronie, powietrze atmosferyczne
oraz wody powierzchniowe i podziemne pod warunkiem prawidłowej budowy, a następnie
prawidłowej eksploatacji przy uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszym raporcie.
Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, w tym ryzyka
związanego ze zmianą klimatu
Poważna awaria zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm.) to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja,
powstałe w trakcie procesu technologicznego, 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.
Zgodnie z rozporządzeniem 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 planowana inwestycja nie kwalifikuje się do
zakładów ww. typów.
W związku z powyższym można stwierdzić, że w przypadku planowanego przedsięwzięcia, nie
wystąpi zjawisko tzw. poważnej awarii przemysłowej.
Sytuacje awaryjne, które zdarzyć się mogą w czasie funkcjonowania zakładu to przede
wszystkim pożar i wybuch (oparów etanolu bądź pyłów wewnątrz urządzeń technologicznych).
W celu zabezpieczenia zakładu przed ryzykiem pożaru zostanie zaprojektowany i wybudowany
kompletny system ochrony przeciwpożarowej dla każdej z wyznaczonych na etapie projektowym stref
pożarowych o określonym ryzyku. Elementy ochrony przeciwpożarowej zawierać będą urządzenia
zewnętrzne (hydranty), oraz wewnętrzne (hydranty, gaśnice, automatyczne systemy gaszące).
W zakresie ochrony przed ryzykiem wybuchu, przede wszystkim przedsięwzięte zostaną
następujące działania:
 Wyznaczone i skategoryzowane zostaną wszystkie strefy zagrożenia wybuchem w ramach
wszystkich linii technologicznych
 Wszystkie urządzenia w obrębie których występują strefy zagrożenia wybuchem (suszarnia,
silosy materiałów sypkich) zostaną wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia w formie
przede wszystkim szczelnych celek zaworowych oraz paneli wybuchowy wbudowanych w
konstrukcję urządzeń
 Wszystkie urządzenia elektryczne zlokalizowane w obrębie stref zagrożenia wybuchem będą
wykonane w odpowiednim standardzie (właściwa klasa Ex dla konkretnej strefy zagrożenia
wybuchem)
 Strefy zagrożenia wybuchem związane z substancjami lotnymi a występujące wewnątrz
pomieszczeń (dział destylacji) zostaną wyposażone w systemy detekcji sprzężone z instalacjami
wentylacyjnymi zapobiegającymi nagromadzeniu się oparów wybuchowych we wnętrzach
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W miejscach, gdzie pył może gromadzić się na powierzchniach płaskich (młyn) zainstalowane
zostaną systemy odkurzania centralnego, żeby przy zachowaniu odpowiednich procedur
zapobiegać ryzyku wybuchu pyłów

Rutynowo oczywiście zapobieganie wystąpieniu pożaru wiązać się będzie z okresowym
kontrolowaniem stanu technicznego użytkowanych instalacji i urządzeń, szczególnie tych zasilanych
energią elektryczną. Sprawdzaniu podlegać będą również: instalacje, stanu sprawności połączeń,
osprzęt, zabezpieczenia i środki ochrony od porażeń oraz oporność izolacji przewodów. Kontrole
przeprowadzane będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Ewentualne wykryte
usterki i awarie będą usuwane na bieżąco. Jednak w przypadku wystąpienia pożaru o możliwości
ograniczenia jego skutków na środowisko, decydować będzie szybkość podjęcia akcji gaśniczej.
Prawidłowy sposób eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
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OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW
ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O
OCHRONIE PRZYRODY
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2015.1651) ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowniku oraz
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.


Dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;



Roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;



Zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;



Siedlisk przyrodniczych;



Siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;



Tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;



Krajobrazu;



Zieleni w miastach i wsiach;



Zadrzewienia.

Celem ochrony przyrody zgodnie z ustawą jest:


Utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;



Zachowanie różnorodności biologicznej;



Zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;



Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;



Ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewienia;



Utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;



Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i
promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Na projektowanym terenie nie występują wyżej wymienione składniki przyrody. Budowa
biorafinerii pszennej nie spowoduje ingerencji w świat roślin i zwierząt oraz nie zaburzy istniejącego
rolniczego krajobrazu przedmiotowego terenu.
Opis krajobrazu
Tereny, na których ma być zlokalizowane planowane przedsięwzięcie posiadają cechy
charakterystyczne dla krajobrazu nizinnego. Znaczną część działki stanowi zabudowa przemysłowa.
Tylko nieznaczna część terenu pokrywa szata roślinna, na którą składają się głównie niskie trawy. Od
strony północnej i wschodniej teren sąsiaduje z terenami charakterystycznymi dla krajobrazu
rolniczego tj. polami uprawnymi oraz biogazownią rolniczą. Od południa z terenami
uprzemysłowionymi. Od strony zachodniej działka graniczy z terenami z zabudową jednorodzinną.
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Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 130 m
na południowy zachód od planowanej inwestycji. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN).
Planowane przedsięwzięcie będzie spójne z istniejącą zabudową znajdującą się na terenie
inwestycji, idealnie wpisując się w otaczający je krajobraz przemysłowy.
Morfologia, hydrografia i klimat
Teren projektowanego zakładu położony jest w obrębie Równiny Rychwalskiej stanowiącej
północne peryferie Wysoczyzny Kaliskiej. Obszar ten to przeobrażona peryglacjalnie płaska równina
moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku
północnym, a deniwelacje terenu w rejonie Zbierska przekraczają 10 m. teren Zbierska odwadniany jest
siecią rowów melioracyjnych w kierunku zachodnim i północnym do niewielkiego cieku Czarnej Strugi
(Bawół)- lewobrzeżnego dopływu Warty.
W rejonie Zbierska warunki klimatyczne należą do umiarkowanych i kształtowane są wpływami mas
powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego charakterystycznego dla regionu „Krainy
Wielkich Dolin” wg Romera.
Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata wcześniejsze i ciepłe,
zimy łagodne z niewielką i nietrwałą pokrywą śnieżną zalegającą ok. 40 – 60 dni. Spotykamy się tu z
dość dużą liczbą dni pochmurnych (205), i ciepłych, lecz bez opadu (60 dni). Niewielka jest ilość dni
słonecznych (około 40). Średnia roczna temperatura powietrz wynosi 8,1oC, a średni roczny opad 540
mm. Najwyższe opady przypadają na miesiące letnie – lipiec, sierpień, a najniższe w miesiącach
zimowych (styczeń – marzec), w czasie występowania ujemnych temperatur. Najchłodniejszym
miesiącem jest styczeń – 2,2o C. Półrocze letnie ma większy udział w opadach, które wynoszą 330 mm.
Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 80%. W rejonach dolinnych obserwuje się swoisty
mikroklimat związany z płytkim występowaniem wody gruntowej, przepływem chłodniejszych mas
powietrza zwłaszcza w dolinach na kierunku W-E, powodując dłużej utrzymujące się zamglenia w
rejonach podmokłych. Również wokół kompleksów leśnych obserwuje się wyższą wilgotność powietrza
co przy zacienieniu i zaciszności sprzyja utrzymywaniu się mgieł.
Na poniższej rycinie przedstawiono różę wiatrów dla okolic Kalisza.

Ryc. Róża wiatrów dla okolic Kalisza
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Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Wykonane badania geologiczne w rejonie Zbierska i okolicy udokumentowały osady kredy,
trzeciorzędu i czwartorzędu. Osady kredy górnej wykształcone są w postaci margli i wapieni
zalegających od głębokości około 90m. Osady trzeciorzędu o miąższości 10 – 20 m to piaski
drobnoziarniste z wkładkami węgli brunatnych. Osady czwartorzędu to dwa kompleksy glin zwałowych
południowopolskie i środkowopolskie zalegające w rejonie Zbierska do głębokości około 70 - 80 m i
rozdzielone serią piasków drobnych i średnich. W stropie czwartorzędu występują eluwia glin
zwałowych i osady holocenu. Lokalnie dokumentowano w stropie czwartorzędu serie piasków
drobnych z okresu zlodowacenia bałtyckiego.
Występowanie wód podziemnych na omawianym terenie jest związane z serią piasków i silenie
spiaszczonych glin w stropie czwartorzędu (poziom wód gruntowych), oraz z serią piasków
międzyglinowych.
Poziom wód gruntowych w rejonie byłej Cukrowni Zbiersk udokumentowano archiwalnymi
badaniami na głębokości 0,7 – 4,2 m ppt (rzędne 118,5 – 120,5 m n.p.m.). Poziom ten jest zasilany z
infiltracji opadów atmosferycznych i nie stanowi poziomu użytkowego na omawianym terenie. Przez
szereg lat funkcjonowania cukrowni był on zasilany ściekami z osadników i stawów infiltracyjnych
oczyszczali ścieków pracującej na potrzeby cukrowni w okresie kampanii buraczanej.
Poziom międzyglinowy stanowi w tym rejonie regionalny zbiornik użytkowy (zał. 3). W rejonie byłej
Cukrowni Zbiersk poziom ten udokumentowano na ujęciu wody 6 otworami studziennymi na
głębokości 41 – 49 m. Naporowy poziom wód podziemnych stabilizuje się od 12 do 16 m ppt (rzędne
107,5 – 111,60 m n.p.m.).
Ujęcie wody zaopatrujące w przeszłości cukrownię wykorzystywane jest obecnie dla potrzeb
Inwestora i zaopatrzenia mieszkańców osiedla w m. Zbiersk. Obecnie eksploatowane są dwie z sześciu
studni – nr 2a jako podstawowa i nr 3 jako rezerwowa (4 pozostają sprawne lecz wyłączone z
eksploatacji z barku zapotrzebowania na wodę). Eksploatacja ujęcia odbywa się w ramach zasobów
zatwierdzonych Decyzją Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej w Poznaniu z dnia 19.09.1970 roku
znak G-423-98/70 na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego w drodze Decyzji Starosty
Kaliskiego z dnia 29.12.2009 roku znak OS.6223-101/09. Ujęcie to będzie wykorzystywane także dla
potrzeb projektowanej instalacji.
Zasoby ujęcia wynoszą Q = 222 m3/h przy depresji 6,4 – 16,4 m i pokryją zapotrzebowanie
instalacji Inwestora, oraz okolicznych mieszkańców korzystających dotychczas z ujęcia.
Ujęcie to nie posiada wyznaczonej strefy ochronnej ustanowionej na mocy prawa. Wydzielony jest tylko
teren ochrony bezpośredniej wokół poszczególnych studni.
Według Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, trzeciorzędowo-kredowych i jurajskich systemu wodonośnego międzyrzecza
PROSNY-WARTY ujęcie to znajduje się w obszarze zlewni lewobrzeżnej środkowej Warty (Zlewnia
Czarnej Strugi i Bawołu). Na w/w obszarze wydzielono piętra wodonośne:
 czwartorzędowe,
 trzeciorzędowo - kredowe'
 jurajskie.
Według autorów dokumentacji rezerwy zasobowe w zlewni Warty stanowią 78% zasobów
dyspozycyjnych w piętrze czwartorzędowym i 20% w piętrze trzeciorzędowo - kredowym.
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Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd)
Inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, region wodny Warty, dla JCWP o
nazwie Bawół do Czarnej Strugi o kodzie europejskim PLRW6000231835669. Bawół do Czarnej Strugi
scharakteryzowany jest jako potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów
torfotwórczych o dobrym potencjale ekologicznym oraz dobrym stanie chemicznym i stanowi silnie
zmienioną część wód. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniane jest jako zagrożone.
Do celów środowiskowych dla omawianej JCWP należy utrzymanie dobrego potencjału
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego oraz osiągnięcie norm i celów środowiskowych ustalonych
dla obszaru chronionego.
Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się również w obrębie Jednolitej części
wód podziemnych JCWPd o kodzie europejskim PLGW600071, którego stan oceniono jako chemicznie
i ilościowo dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniono na zagrożone wskazując jako
przyczynę: „odwodnienia górnicze powodują zagrożenie według kryterium bilansowego, które
uwzględnia pobór wód na potrzeby odwodnienia odkrywek kopalń węgla brunatnego, natomiast nie
uwzględnia zwrotu pobranych wód do systemu hydrograficznego. Presje związane z przemysłem
wydobywczym.” Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego dla
tej części wód podziemnych.
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry z dnia 18 października
2016 r., można wyróżnić następujące źródła presji na stan wód powierzchniowych i podziemnych
będące skutkiem oddziaływań i wpływów działalności człowieka:
• Źródła punktowe:
- Działalność górnicza
- Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych
- Składowiska odpadów
- Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego
• Zanieczyszczenia obszarowe:
- Działalność rolnicza
- Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją
- Pobory wód powierzchniowych i podziemnych - oddziaływanie na ilościowy stan wód
- Niedobory wód podziemnych.
Biorąc pod uwagę projektowane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązania
systemowe gospodarki wodnej w odniesieniu do antropogenicznych źródeł presji na stan wód
powierzchniowych i podziemnych, w celu spełnienia wymogu niepogarszania stanu wód na
opisywanym terenie:
• w związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wystąpienia żadnego z wymienionych
punktowych źródeł zanieczyszczeń, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji
przedsięwzięcia;
• w ramach planowanej inwestycji nie wystąpią źródła zanieczyszczenia obszarowego – ścieki
sanitarne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
• przewiduje się racjonalne gospodarowanie wodą i tym samym ilość wytwarzanych ścieków
zostanie ograniczona do możliwego minimum.
Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji, zastosowanie rozwiązań chroniących
środowisko, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się
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negatywnego oddziaływania inwestycji w odniesieniu do realizacji celów środowiskowych
wyznaczonych dla wód powierzchniowych i podziemnych scharakteryzowanych powyżej.
Gleby, roślinność i świat zwierzęcy
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji był przez szereg lat wykorzystywany pod działalność
przemysłową. Gleby na omawianym terenie zostały już dawno usunięte i zastąpione nasypami
antropogenicznymi. Roślinność na terenie inwestycji i w okolicy to wyłącznie trawy i pojedyncze drzewa
przydrożne. Z uwagi na silna antropopresję omawianego terenu pozbawiony jest on także świata
zwierzęcego.
Najbliżej położonymi (14,5 – 29 kilometrów od terenu inwestycji) obszarami chronionymi w
ramach sieci Natura 2000 w rejonie inwestycji są:


Dolina Środkowej Warty - PLB300002
Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n. Wartą (koło
Nowego Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 5 km, wypełniona jest przez
mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie powierzchnie
płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie
użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - obszary zalewowe
(łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się w strefie międzywala oraz w
ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej
naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana i podlega okresowym zalewom.
Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień
łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od
ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów
jesionowo - wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony
rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony
został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe.
Występują następujące formy ochrony: Park Krajobrazowy: Nadwarciański (13428,0 ha)
Żerkowsko-Czeszewski (15640,0 ha) Obszar Chronionego Krajobrazu: Pyzdrski (do 1995 30000)
(16572,0 ha) Uniejowski (18000,0 ha) Goplańsko-Kujawski Nadwarciański PowidzkoWieniszewski Szwajcaria Żerkowska Złotogórski



Dąbrowy Krotoszyńskie - PLB300007
Obszar specjalnej ochrony ptaków jest położony w południowej części województwa
wielkopolskiego. Jest to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie zwartych
kompleksów lasów dębowych. W obrębie obszaru stwierdzono występowanie 23 gatunków
ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej oraz 42 migrujących gatunków ptaków niewymienionych
w tym dokumencie. Przedmiotami ochrony Dąbrów Krotoszyńskich są: dzięcioł średni i dzięcioł
zielonosiwy. Ten pierwszy był początkowo jedynym gatunkiem, którego liczebność kwalifikowała
ostoję do włączenia jej do sieci Natura 2000. Szacowana populacja tego gatunku na terenie
Dąbrów Krotoszyńskich to około 460–480 par, co sprawia, że pod względem liczebności jest to
druga, po Puszczy Białowieskiej, ostoja tego gatunku w Polsce. Dąbrowy Krotoszyńskie mają duże
znaczenie również dla dzięcioła zielonosiwego, który występował do niedawna jedynie w
południowej i północno-wschodniej Polsce, a obecnie zwiększa swoją liczebność
rozprzestrzeniając się na północ i zachód. Aktualnie szacowana liczebność jego populacji w
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obrębie ostoi to około 20–25 par, co kwalifikuje go jako przedmiot ochrony ww. obszaru Natura
2000.


Dolina Swędrni - PLH300034
Obszar obejmuje fragment doliny Swędrni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną
część obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni". Powierzchnia całkowita wynosi
1290,72 ha. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko
przejściowe z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy
kserotermiczne. Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne
dąbrowy oraz niewielki płat łęgów z okazałymi dębami szypułkowymi. Ostoja położona jest na
północny-wschód od granic miasta Kalisz i obejmuje środkowo-końcowy odcinek doliny rzeki
Swędrni.



Glinianki w Lenartowicach – PLH300048
Glinianki w Lenartowicach są nieczynnym wyrobiskiem po kopalni gliny. Stanowią duży zbiornik
wraz z kilkoma mniejszymi, przy czym wszystkie są płytkie i porośnięte bogatą roślinnością
przybrzeżną oraz wodną. Bezpośrednio, przy gliniankach teren jest suchy i porastają go krzewy
oraz niska roślinność. Na obszarze Glinianki w Lenartowicach występuje bardzo liczna populacja
kumaka nizinnego oraz kilkunastu gatunków ważek, m.in.: łątki wiosennej, czerwończyka
nieparka, szafranki czerwonej.



Ostoja Nadwarciańska - PLH300009
Ostoja położona jest we wschodniej części Wielkopolski i obejmuje fragment doliny Środkowej
Warty. Warta płynie tu równoleżnikowo w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej ukształtowanej w
czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 km szerokości
i cechuje się dużą różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne siedliska dla wielu
gatunków zwierząt, w szczególności ptaków. Współczesne dno doliny powstało przede wszystkim
na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności wód rzecznych (głównie Warty, a w mniejszym
stopniu Prosny i Czarnej Strugi). Rzeźba terenu obfituje w różne formy fluwialne: wały
przykorytowe, terasę zalewową z różnego typu starorzeczami, terasę wydmową oraz pagórki
wydmowe. Wody Warty cechują się reżimem roztopowo-deszczowym, ze specyficznym rytmem
wezbrań i niżówek decydującym o warunkach środowiskowych całej doliny. Strefa zalewów nadal
obejmuje większość terenów ostoi, tworząc okresowe rozlewiska do kilku tysięcy hektarów.
Rozlewiska te powstają przede wszystkim wiosną, w okresie roztopów, a nieregularnie występują
także latem. Pierwotnie zalewy takie kształtowały warunki przyrodnicze w całej dolinie. Obecnie
są one modyfikowane dość wąskim obwałowaniem większej części doliny, a także
funkcjonowaniem od lat 80. XX w. dużego zbiornika zaporowego "Jeziorsko". Szata roślinna jest
bardzo urozmaicona; zachowała głównie półnaturalny i naturalny, dynamiczny charakter.
Sporadycznie występują fragmenty ginących w skali Europy łęgów wierzbowych Salicetum albofragilis, natomiast częste są, powiązane z nimi sukcesyjnie, fitocenozy wiklin nadrzecznych
Salicetum triandro-viminalis. Na niedużych obszarach, przede wszystkim na obrzeżach doliny,
zachowały się olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum i towarzyszące im łęgi jesionowo-olszowe
Fraxino-Alnetum, a także nadrzeczne postaci łęgów jesionowo-wiązowych Ficario-Ulmetum
campestris typicum (obecnie spontanicznie rozszerzające swój lokalny zasięg). Od kilkuset lat
największe przestrzenie zajmują wilgotne łąki i pastwiska (Molinietalia) oraz szuwary z klasy
40

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Biorafineria pszenna”

Phragmitetea, zwłaszcza Glycerietum maximae i Caricetum gracilis. W starorzeczach dobrze
wykształcone są zbiorowiska roślin wodnych z klas Lemnetea i Potametea. Piaszczyste wydmy
porośnięte są murawami z klasy Koelerio-Corynephoretea oraz drzewostanami sosnowymi. W
zagłębieniach bezodpływowych w obrębie terasy wydmowej występują też interesujące
torfowiska przejściowe. Na zdecydowanej większości obszaru dominuje ekstensywna gospodarka
łąkowo-pastwiskowa (m.in. tradycyjny na tych terenach wypas stad gęsi) z udziałem leśnictwa.
Pola uprawne koncentrują się w miejscach wyniesionych oraz na krawędzi doliny, gdzie rozwinęło
się umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, zwłaszcza w pasie
przykorytowym Warty, w zasadzie podlegają jedynie procesom fluwialnym kształtującym
roślinność naturalną. Obszar obejmuje teren: Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego (13 428
ha; 1995), Powidzko-Bienieszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (27 541,9 ha),
Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (30 000 ha; 1986), Obszaru Chronionego
Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska (4 885,1 ha).


Lipickie Mokradła – PLH100025
Obszar zajmuje powierzchnię prawie 370 ha. Przez zachodnią część obszaru przepływa rzeka
Swędrnia. Lipickie Mokradła stanowią mozaikę wielkopowierzchniowych szuwarów, zwłaszcza
trzcinowisk i turzycowisk oraz terenów wykorzystywanych rolniczo. Są również największym w
skali regionu, znanym stanowiskiem kłoci wiechowatej Cladium mariscus. Niezwykle
zróżnicowane siedliska i różnorodna szata roślinna stwarzają warunki korzystne dla rozrodu,
żerowania i schronienia licznych gatunków zwierząt.



Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej – PLH300002
Ostoja położona jest w południowej Wielkopolsce, w zachodniej części Wysoczyzny Kaliskiej.
Głównym celem jej utworzenia jest ochrona największego w Europie zwartego kompleksu lasów
dębowych. To właśnie siedliska złożone głównie z dębu szypułkowego, tzw. kwaśne dąbrowy
zajmują 60% powierzchni ostoi. Występuje tu również acydofilny las grabowo-dębowy.
Najżyźniejsze tereny leśne porasta grąd środkowoeuropejski, natomiast w wilgotnych
obniżeniach występuje łęg olszowy i wiązowo-jesionowy. Wśród roślinności nieleśnej na
szczególną uwagę zasługują torfowiska niskie i przejściowe, a także łąki trzęślicowe, występujące
w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa. W sumie na terenie ostoi stwierdzono występowanie aż
12 typów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, w tym trzech uznanych za
priorytetowe: lasów łęgowych, śródlądowych muraw napiaskowych i lasów bagiennych. Flora
tego terenu jest bardzo bogata. Występuje tu ponad 850 gatunków roślin, w tym liczne gatunki
roślin rzadkich i ginących m.in. turzyca Buxbauma, kosaciec syberyjski, pnącze - wiciokrzew
pomorski oraz storczyki: storczyk krwisty, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk błotny i
bezzieleniowy storczyk - gnieźnik leśny. Ponadto na obszarze tym występuje wiele roślin
zaliczanych do flory górskiej, takich jak jarzmianka większa, ostrożeń łąkowy, skrzyp olbrzymi i
starzec Fuchsa. Obszar ten jest również cenną z europejskiego punktu widzenia ostoją dla bociana
czarnego, żurawia, muchołówki białoszyjej i skowronka borowego.
W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się również Park Krajobrazowy (23 kilometry od
terenu inwestycji):
 Nadwarciański Park Krajobrazowy
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Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 na powierzchni 13.428 ha, w obrębie czterech
gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów.
Chroni krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Warta, zmieniając
często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza. Większość powierzchni Parku
to tereny otwarte, głównie łąki, wilgotne pastwiska, podmokłe nieużytki.
Swoiste cechy ekosystemu dna doliny, a zwłaszcza bogactwo roślinności i cykliczne wylewy rzeki,
wywarły znaczący wpływ na ukształtowanie się tutaj warunków sprzyjających obecności ptaków.
Dzięki temu ten odcinek doliny Warty uznany został za ostoję ptaków wodno-błotnych o randze
międzynarodowej. Ogółem na terenie Parku stwierdzono występowanie 230 gatunków ptaków,
z czego ponad 150 gatunków to ptaki lęgowe. Są to m.in.: bąk, bączek, gęś gęgawa, czajka,
batalion, rybitwy białoczelna i czarna. Nie mniej liczne są gatunki przelotne, np. bielik, gągoł,
nurogęś. Oprócz bogactwa ptaków występują tu również interesujące ssaki, z których na
szczególną uwagę zasługują gatunki związane z terenami podmokłymi, m.in. bóbr, wydra i łoś.
Obecność na terenie Parku wielu zbiorników wodnych sprzyja rozwojowi płazów, a wody Warty i
sąsiadujących z nią zbiorników wodnych są środowiskiem życia dla 33 gatunków ryb, m.in.: suma,
sandacza, węgorza, brzany, certy, kozy, piskorza i różanki.
Dużą wartość przyrodniczą Parku podkreśla również ok. 1070 gatunków roślin naczyniowych
rosnących na jego terenie. Znajduje się wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych (m.in.
widłaki, sasanki, storczyki, grzybienie białe). Różnorodne siedliska doliny spowodowały, że
wykształciło się tu aż 230 zespołów roślinnych. Osobliwością są skupienia rzadkich roślin
solniskowych (halofitów), powstające w sąsiedztwie słonych źródeł w okolicach Pyzdr,
Białobrzegu i Wrąbczynka. Można tu wymienić m.in.: świbkę morską, sitowiec nadmorski,
muchotrzew solniskowy, mlecznik nadmorski.
W sąsiedztwie znajdują się również inne Obszary Chronionego Krajobrazu. Należą do nich:


Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu – położony w odległości 7,56km od planowanej
inwestycji;



Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza – 13,56km;



Dolina rzeki Ciemnej – 14,03km;



Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu– 16,74km;



Dolina Rzeki Prosny – 23,89km;



Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu– 27,16km;



Dąbrowy Krotoszyński Baszków – Rochy – 29,29km;

W odległości 24,80km od przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się również Lipickie Błota,
będące Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym.
Innym obszarem chronionym znajdującym się w odległości ponad 1,4 km na północ, 2,83 km
na zachód i 7,77 km na wschód od planowanego przedsięwzięcia jest Południowo-Centralny korytarz
ekologiczny, łączący lasy środkowo-wschodniej Polski (Lasy Janowskie, Puszcza Sandomierska i
Świętokrzyska), poprzez Przedborski i Załęczański Park Krajobrazowy, dalej ku zachodowi - przez Lasy
Lublinieckie i Bory Stobrawskie aż do Lasów Milickich i Borów Dolnośląskich.
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Działalność przedsięwzięcia znajduje się poza terenami obszarów chronionych i nie będzie
wpływać negatywnie na obszary chronione.
Zabytki architektury i dobra materialne
Omawiany teren nie jest poddany ochronie konserwatorskiej, nie jest też potencjalnym
miejscem występowania wykopalisk archeologicznych.
Tuż przy szosie prowadzącej do miejscowości Zbiersk od południa położony jest cenny zabytek
- kaplica cmentarna w stylu mauretańskim z roku 1730 ufundowana przez rodzinę Korzuchowskich. Jest
ona jedną z dwu tego typu budowli w Polsce. Niestety kaplica ta nie jest wpisana do rejestru zabytków
przez co nie można było zapobiec przebudowie kopuły. Do zabytków należy także kościół drewniany z
XV wieku.
ANALIZA WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Niepodejmowanie przedsięwzięcia
Projektowany zakład biorafinerii pszennej zapewni bezpieczną dla środowiska produkcję skrobi,
glutenu i otrąb z pełnym wykorzystaniem odpadów i ścieków z procesu produkcyjnego, uzyskując tym
samym etanol i wysokobiałkowy komponent paszowy.
Brak realizacji projektowanej inwestycji umożliwiłby w prawdzie sprawne funkcjonowanie
obecnego zakładu, ale ograniczono by wówczas wzrost jego potencjału produkcyjnego. Realizacja
projektowanej inwestycji przyczyni się do pozyskania trzech cennych produktów (skrobi, glutenu, otrąb)
na już przekształconych terenach produkcyjnych bez znaczącej ingerencji w środowisko naturalne.
Dodatkowo powstające odpady będą w pełni wykorzystane, co tym bardziej będzie miało korzystny
wpływ na środowisko.
Wariant zero - niepodejmowanie inwestycji i pozostawienie omawianego terenu, jako tereny
częściowo niewykorzystane z punktu widzenia ochrony środowiska jest niezadowalający. Również jego
częściowa realizacja bez elementów wykorzystujących powstające odpady była by
niesatysfakcjonująca. W sytuacji, gdy świat zmierza do jak najbardziej pełnego wykorzystania odpadów
możliwość ich wykorzystania jest bardzo pożądana i celowa.
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ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCJI I WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA
Na etapie planowania inwestycji rozpatrywano kilka wariantów realizacji przedsięwzięcia.
Przede wszystkim rozpatrywano różne warianty doboru linii składowych biorafinerii. Alternatywą dla
wybranego wariantu była rezygnacja z instalacji wyparek pentozanów lub zupełne wykluczenie budowy
całości linii wykorzystujących pentozany. Oba rozważane rozwiązania powodowały by następujące
efekty:
• Brak instalacji wyparek pentozanów – efekt byłby niekorzystny zarówno środowiskowo jak i
ekonomicznie. W efekcie na linię produkcji etanolu trafiałby surowiec o bardzo niskiej zawartości
masy suchej co powodowało drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w związku
z procesami pompowania i transportu ciekłych mediów oraz na energię cieplna na etapie destylacji
ze względu na niskie stężenie etanolu w brzeczce po fermentacji;
• Zaniechanie budowy całości linii wykorzystujących pentozany – rozwiązanie byłoby niekorzystne
środowiskowo i ekonomicznie, gdyż pozostawiałoby bez zagospodarowania bardzo znaczący
strumień masy zawierającej skrobię. Alternatywą dla wykorzystania do produkcji etanolu byłby
wykorzystanie nawozowe bądź paszowe po całkowitym wysuszeniu, co nie stanowi optymalnego
zagospodarowania z punktu widzenia potencjału tego surowca.
Ze względu na fakty przytoczone powyżej, wydaje się, że wybrany do wdrożenia, kompleksowy
system możliwie pełnej biorafinacji z zagospodarowaniem w procesach biologicznych i biochemicznych
wszystkich potencjalnie cennych składników surowca jest optymalny i najkorzystniejszy ze
środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia.
Przy wyborze najkorzystniejszego wariantu zwrócono również uwagę na oddziaływanie
analizowanych wariantów na:
- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze powierzchnię ziemi, z
uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz;
- dobra materialne;
- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków;
- formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 wyłączenie wymogu uzgodnienia lub opiniowania
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych;
- wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami.
Analizowane warianty nie będą posiadały negatywnego wpływu na żaden z powyższych
elementów. W związku z tym wybór najkorzystniejszego z wariantów można oprzeć o wymienione w
niniejszej analizie czynniki środowiskowe i ekonomiczne.
Wszystkie te czynniki sprawiają, że skojarzenie zasadniczych linii produkcyjnych znakomicie
poprawia kształt ekologiczny przedsięwzięcia i sprawia, że wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia
minimalizacji potencjalnego oddziaływania na środowisko stanowi jednocześnie wariant wybrany
przez Inwestora, jako wariant preferowany.
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PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
Etap realizacji
W trakcie realizacji obiektów kubaturowych wykonane zostaną wykopy pod fundamenty i
nawierzchnie utwardzone. Ponadto wykopy zostaną wykonane także pod instalacje podziemne. Praca
maszyn i pojazdów przy robotach ziemnych może krótkotrwale intensyfikować zanieczyszczenie powietrza
spalinami (emisją NO2 i SO2) oraz wpływać na klimat akustyczny w zasięgu 40 m od wykopów budowlanych.
Usuwaną warstwę nasypów i grunt piaszczysty oraz gliniasty można wykorzystać do rekultywacji
terenów zdegradowanych lub na przesypki sanitarne na składowisku odpadów.
Etap realizacji związany będzie z wytwarzaniem odpadów z materiałów budowlanych, które w
zależności od rodzaju zostaną albo zagospodarowane na terenie składowiska poprzez wykorzystanie na
przesypki sanitarne (gruz), albo przekazane właściwym firmom zajmującym się odzyskiem poszczególnych
odpadów (stal, drewno, opakowania).
Etap eksploatacji
Planowana instalacja jak i wielkość produkcji została tak dobrana, aby wpisywała się w krajobraz
charakterystyczny dla swojej lokalizacji. Surowiec do produkcji skrobi, glutenu i otrąb będzie pozyskany w
ramach najbliższego otoczenia rolniczego.
Cały technologiczny proces będzie sterowany przez centralny system sterowania za pomocą
oprogramowania stworzonego specjalnie do tego celu. Żądane parametry będą mierzone za pomocą
czujników i ich wartości będą wprowadzane, jako dane wejściowe do systemu sterowania. Najważniejsze
wartości są przechowywane w pamięci systemu sterowania, co od razu umożliwia ocenę awarii i problemów
operacyjnych.
Na etapie eksploatacji instalacji wystąpi emisja:
 wód opadowych z zawartością – nie więcej niż 15 mg/dm3 sumy substancji ropopochodnych
odprowadzanych do istniejącej sieci kanalizacyjnej po oczyszczeniu w separatorze z osadnikami;
 hałasu do środowiska od pracujących instalacji i pojazdów;
 odpadów związanych z pracą i obsługą instalacji;
 niezorganizowana emisja do powietrza z pojazdów obsługujących instalację (transportujących
surowce i produkty).
Podstawowe rodzaje odpadów, charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć to jest strumień
pentozanów oraz wywar gorzelniczy są w pełni zagospodarowywane i przekształcane do
pełnowartościowych produktów wewnątrz linii technologicznych. Stąd nie występują one na powyższej
liście.
Etap likwidacji
Likwidacja instalacji jak i całego zakładu może przebiegać dwuwariantowo:
 wariant I – likwidacja zakładu zajmującego się produkcją skrobi, glutenu, otrąb oraz wyrobów
alkoholowych i zmiana profilu produkcji i usług,
 wariant II - likwidacja zakładu i demontaż całej infrastruktury, oraz przywrócenie środowiska do
stanu pierwotnego.
Prace likwidacyjne w wariancie II trwające około 12 miesięcy spowodują zanieczyszczenie:
 powietrza atmosferycznego – pyłem zawieszonym i spalinami z pracy maszyn w zakresie emisji – SO2
i NO2
 wzrost natężenia hałasu w porze dziennej wywołany pracą maszyn
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Doprowadzą także do powstania znacznej ilości odpadów, które należy przekazać do odzysku
i wykorzystania. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny i niebrany pod uwagę przez Inwestora.
W przypadku likwidacji przedmiotowego zakładu i zmiany profilu działalności konieczne będzie
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w tym także najprawdopodobniej nowej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
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ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI
Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, 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
Na terenie, gdzie planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia lub na działkach
bezpośrednio przyległych zrealizowano na przestrzeni ostatnich 7 lat kilka inwestycji, które w swoim
charakterze są bardzo podobne do planowanego zamierzenia. Są to głównie instalacje do produkcji
alkoholu etylowego, skrobi pszennej, biogazu, oczyszczania ścieków przemysłowych oraz
przechowywania zboża. Planowana inwestycja ma na celu optymalnie wykorzystać całkowity potencjał
terenu, budynków i zaplecza ludzkiego skupionego wokół lokalizacji Zbiersk Cukrownia.
Tabela poniżej sumuje wszystkie inwestycje zrealizowane na przedmiotowym terenie wraz z
numerem właściwej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przedsięwzięcia wydanej dla
konkretnego zamierzenia oraz przedsięwzięcia planowane, dla których wciąż prowadzone są
postępowania administracyjne.
Tabela 4 Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych i realizowanych
NUMER WYDANEJ
DATA WYDANEJ
DECYZJI O
DECYZJI O
NAZWA
Nr
ŚRODOWISKOWYCH
ŚRODOWISKOWYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIA
UWARUNKOWANIACH UWARUNKOWANIACH
1
Budowa magazynu
Pismo z UG. Nr
28.04.2010
alkoholu etylowego i
RiOŚ.7632-5/10 że
produktów ubocznych
inwestycja nie
procesu rektyfikacji
wymaga
alkoholu etylowego
przeprowadzenia
wraz ze stacją
postępowania w
dystrybucji
sprawie wydania
magazynowych
decyzji o
substancji
środowiskowych
uwarunkowaniach
2
Budowa kompleksu
Pismo z UG. Nr
21.10.2010
magazynowego na
RiOŚ.9717-85/10 że
zboże i suszarni wraz z
inwestycja nie
urządzeniami i
wymaga
obiektami
przeprowadzenia
towarzyszącymi
postępowania w
sprawie wydania
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
3
Zmiana sposobu
Pismo z UG. Nr
30.11.2010
użytkowania części
RiOŚ.7632-20/10 że
istniejącego budynku
inwestycja nie
magazynowego na
wymaga
zaadaptowanie do
przeprowadzenia
umieszczenie w nim
postępowania w

TERMIN
ODDANIA DO
UŻYTKOWANIA
18.09.2012

19.10.2012

19.10.2012

47

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Biorafineria pszenna”

4

5

6

7

8

linii agregatów
kogeneracyjnych
zasilanych biogazem o
łącznej mocy 1,7 MW
Zmiana sposobu
użytkowania obiektów
budowlanych
cukrowni dla celów
instalacji do produkcji
alkoholu etylowego z
surowców rolniczych
w ramach
kompleksowej gorzelni
Budowa Bioelektrowni
rolniczej
(na działkach 76/1,
76/3 - poza terenem
planowanego
przedsięwzięcia)
Zmiana sposobu
użytkowania części
istniejącego budynku
magazynowego na
zaadaptowanie do
umieszczenia w nim
linii separacji wywaru i
przeponowego
suszenia młóta
gorzelniczego
Kompletna linia do
przemiału pszenicy i
frakcjonowania mąki
pszennej – produkcja
skrobi
Budowa 4 silosów do
magazynowania zboża

sprawie wydania
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
RiOŚ.7632-14/10

5.11.2010

14.11.2012

RiOŚ.7632-2/11

27.12.2010

21.02.2012

Pismo z UG. Nr
RiOŚ.7632-21/10 że
inwestycja nie
wymaga
przeprowadzenia
postępowania w
sprawie wydania
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
RiOŚ.6220.3.6.2013

30.11.2010

19.10.2012

26.02.2013

RiOŚ.6220.2.7.2015

24.07.2015

23.10.2015
–
suszarnia skrobi
29.10.2015
–
pozostała część
inwestycji
06.07.2016

9

Instalacja alkoholu
etylowego

RiOŚ.6220.5.2015

15.12.2015

Postępowanie
jeszcze trwa.

10

Budowa wiaty
magazynowej do
załadunku skrobi
Budowa z
przeznaczeniem do
umieszczenia w niej
suszarni DDGS oraz
wiaty do załadunku
zboża z silosem
spedycyjnym
Zapasowy zbiornik
obróbki tlenowej oraz

W ramach
RiOŚ.6220.3.6.2013

26.02.2013

Postępowanie
jeszcze trwa.

RiOŚ.6220.5.2015

15.02.2016

Postępowanie
jeszcze trwa.

RiOŚ.6220.3.2016

25.10.2016

Postępowanie
jeszcze trwa.

11

12
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zapasowy zbiornik
wywaru
Biorąc pod uwagę wymienione w tabeli 4 przedsięwzięcia, w kolejnych punktach przedstawiano
pełną analizę w zakresie jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z
planowanym przedsięwzięciem.
Oddziaływanie skumulowane w zakresie zanieczyszczenia powietrza
Ocenie wpływu na stan czystości powietrza poddano planowaną inwestycję wraz z innymi
źródłami zanieczyszczenia powietrza istniejącymi na terenie rozważanego Zakładu.
Charakterystykę emitorów i źródeł emisji zawarto w tabeli 7, natomiast ich lokalizację przedstawia
poniższy rysunek.

- Lokalizacja źródeł emisji
Oddziaływanie na stan czystości powietrza
Na stan zanieczyszczenia powietrza związany z pracą określonego obiektu wpływają
następujące czynniki:
a) rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez obiekt,
b) sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość i
temperatura wylotu gazów),
c) warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
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Dwa pierwsze czynniki określa rodzaj działalności obiektu, trzeci jest zależny od lokalizacji
obiektu, a szczególnie od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujących o intensywności
wymiany masy powietrza w atmosferze, takich jak:
1. kierunek wiatru,
2. prędkość wiatru,
3. dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery),
4. szorstkość terenu, roślinność i zagospodarowanie przestrzenne,
5. pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche,
6. przemiany zanieczyszczeń w atmosferze,
7. wymywanie zanieczyszczeń przez opady,
8. górna inwersja temperatury (grubość warstwy mieszania),
9. skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem geograficznym),
10. krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym Ziemi),
11. kumulacja zanieczyszczeń w chmurach.
Stosowane metody obliczeniowe uwzględniają zjawiska opisane w punktach 1÷8. Oparto je o
matematyczny opis ruchu zanieczyszczeń w atmosferze, z uwzględnieniem wyników badań
doświadczalnych. Najbardziej rozpowszechnione na świecie i dopuszczone w Polsce są metody:
1. Pasquille’a - (uproszczona) dla obliczania stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego,
2. Krieba – dla obliczania opadu pyłu.
Do obliczenia stężeń gazów i pyłów w powietrzu użyto obliczeniowego programu
komputerowego „AERO 2010 R(2016)” firmy „SOFT P” w Piotrkowie Trybunalskim – autora niniejszych
obliczeń.
Emisje zanieczyszczeń
 Emisja z kotłowni
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia modernizacji poddana zostanie kotłownia
tak, że docelowa produkcja pary wyniesie około 100 Mg/h przy łącznej mocy kotłów wynoszącej około
72,7 MWt.
W stanie obecnym pracują dwa kotły: 11 MWt i 19 MWt dając wspólnie 25t + 15t pary na
godzinę (ze względu na wyeksploatowanie i niską sprawność).
Docelowo zainstalowane w pierwszej kolejności będą 2 nowe kotły o mocy 14,9 MWt każdy
(2x24 t/h pary). Kiedy zostaną uruchomione, istniejące kotły będą poddane naprawie i modernizacji.
Wydajność mniejszego będzie podniesiona do 24 t/h (czyli moc do około 14,9 MW również) natomiast
wydajność większego do 28 MW (około 30 t/h pary) czyli łącznie 72,7 MW dla wszystkich kotłów.
Docelowo więc będą pracować 4 kotły wysokoparametrowe – każdy z własnym systemem
odpylania odprowadzając spaliny do wspólnego istniejącego komina.
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Wskaźniki emisji
Ponieważ emisja z kotłowni podlega standardom emisyjnym, które muszą być przestrzegane
aby źródło (instalacja) mogło funkcjonować emisję z kotłowni policzymy dla warunków granicznych
czyli dla maksymalnego dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w spalinach.
Standardy emisyjne zanieczyszczeń w mg/mu3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych dla
kotłów o mocy od 5MWt do 50 MWt są następujące:
 Dwutlenek siarki
1300 mg/mu3
 Dwutlenek azotu
400 mg/mu3
 Pył
100 mg/mu3
Emisja zanieczyszczeń
Kotły o mocy 14,9 MW
Dla kotłów o mocy 14,9 MWt przy ich maksymalnym obciążeniu powstaje 8,6 Nmu3 spalin w warunkach
umownych przy 6% zawartości tlenu w spalinach.
Daje to emisję graniczną dla standardu w wysokości:




Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył

8,6  1300 mg/mu3 = 11180 mg/s = 40,248 kg/h
8,6  400 mg/mu3 = 3440 mg/s = 12,384 kg/h
8,6  100 mg/mu3 = 880 mg/s = 3,096 kg/h

Kocioł o mocy 28 MW
Dla kotła o mocy 28 MWt przy maksymalnym obciążeniu powstaje 16,2 Nmu3 spalin w warunkach
umownych przy 6% zawartości tlenu w spalinach.
Daje to emisję graniczną dla standardu w wysokości:




Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył

16,2  1300 mg/mu3 = 21060 mg/s = 75,816 kg/h
16,2  400 mg/mu3 = 6480 mg/s = 23,328 kg/h
16,2  100 mg/mu3 = 1620 mg/s = 5,832 kg/h

Tabela 5 Emisja zanieczyszczeń z kotłowni
Emisja
Zanieczyszczenie

Źródło

Maksymalna

Średnia

roczna

[kg/h]

[mg/s]

[kg/h]

[Mg]

Dwutlenek siarki

Kocioł

40,248

11180

40,248

352,57

Dwutlenek azotu

o mocy 14,9
MW

12,384

3440

12,384

108,48

3,096

880

3,096

27,12

Dwutlenek siarki

Kocioł

75,816

21060

75,816

664,15

Dwutlenek azotu

o mocy 28
MW

23,328

6480

23,328

204,35

5,832

1620

5,832

51,09

Pył

Pył
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Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu

E-k

Pył

196,56

54600

196,56

1721,9

60,48

16800

60,48

529,8

15,12

4200

15,12

132,5

Założono, że cały pył będzie pyłem PM10 i PM2,5 oraz ciągłą pracę kotłowni.
Czas emisji 8760 godz./rok.
Prędkość spalin
Spaliny będą odprowadzane do atmosfery wspólnym emitorem E-k o wysokości h=65m i
średnicy wylotu d=2,25m.
Prędkość gazów odlotowych obliczono dzieląc ilość spalin V przez powierzchnię przekroju emitora u
jego wylotu F.
v=V/F
F=  d  d / 4 = 3,9761 m2.
Ilość spalin unormowanych:
Vu = 3  8,6 + 16,2 = 42,0 m3/s
Ilość spalin w warunkach rzeczywistych:
Vu = Ilość spalin unormowanych
Ts – temperatura spalin na wylocie emitora = 431 K
V = Vu *431/273,15
V = 66,3 m3/s
v= 66,3 / 3,9761 = 16,67 m/s
 Emisja z agregatów kogeneracyjnych
Wielkość emisji oraz parametry emitorów agregatów kogeneracyjnych zaczerpnięto z Raportu
opracowanego w roku 2011 dla inwestycji budowy kompletnej linii do przemiału pszenicy i
frakcjonowania mąki pszennej, produkcji skrobi i glutenu oraz budowy silosu magazynowego.
Tabela 6 Emisja zanieczyszczeń z agregatów kogeneracyjnych
Emisja
Zanieczyszczenie

Źródło

Maksymalna
[kg/h]

[mg/s]

Średnia

roczna

[kg/h]

[Mg]
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Dwutlenek siarki

0,00456

1,267

0,00456

0,04

0,192

53

0,192

1,67

Pył

0,0228

6,3

0,0228

0,198

Dwutlenek siarki

0,00456

1,267

0,00456

0,04

0,192

53

0,192

1,67

6,3

0,0228

0,198

0,00608

1,689

0,00608

0,053

0,256

71

0,256

2,23

0,0304

8,4

0,0304

0,264

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu

Agregat nr 1

Agregat nr 2

Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu

Agregat nr 3

Pył

Założono, że cały pył będzie pyłem PM10 i PM2,5 oraz ciągłą pracę agregatów.
Czas emisji 8760 godz./rok.
Parametry emitorów i emisji
Wysokość emitorów h=6,8m
Średnica wylotu d = 0,15m
Temperatura spalin T = 830K
Prędkość wylotu dla agregatów 1 i 2 wynosi 26,5 m/s zaś dla agregatu nr 3 wynosi 29,5 m/s.
Emitory pionowe otwarte.

 Emisja pyłu technologicznego
Wielkość emisji pyłu określono w oparciu o wydajność wentylatorów i skuteczność urządzeń
odpylających.
Tabela 7 Charakterystyka emitorów pyłowych
Symbol

EP-istn

Nazwa
procesu
rozładunek
zboża w koszu
przyjęciowym

Rodzaj
pyłu
pył
rolniczy

Opis

Pył rolniczy
emitowany w
czasie rozładunku
zboża na koszach
rozładunkowych.
Przestrzenie kosza
będą
wentylowane i
wyrzut zamknięty
filtrem
workowym.

Urządzenia
redukujące I
frakcje
pyłowe

filtr workowy
skuteczność
99,9%
PM10-100%
PM2,5-100%

Charakterystyka
emisji
Unos pyłu
rolniczego przy
przeładunku I
magazynowaniu
zbóż wynosi ok.
0,01%
przerabianego
zboża.
Roczne
zapotrzebowanie
na zboże to
227 000 ton.
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EP1

rozładunek
zboża w koszu
przyjęciowym

pył
rolniczy

Unos pyłu
rolniczego przy
przeładunku I
magazynowaniu
zbóż wynosi ok.
0,01%
przerabianego
zboża.
Roczne
zapotrzebowanie
na zboże to
363 000 ton.

EP2

transport
pneumatyczny
w obrębie
młyna

pył
rolniczy

nr 1
EP3

transport
pneumatyczny
w obrębie
młyna
nr 2

EP4

suszenie skrobi
- suszarnia 1

pył –
skrobia
pył skrobia

EP5

suszenie skrobi
- suszarnia 2

EP6

suszenie
glutenu suszarnia 1

EP7

suszenie
glutenu suszarnia 2

EP8A

transport
pneumatyczny

pył gluten

pył –
skrobia i

Emisja związana z
transportem
pneumatycznym
mąki i otrąb w
obrębie młyna
pszennego.
System
podciśnieniowego
transportu
pneumatycznego
zabezpieczony
cyklonem i filtrem
workowym.
Pył związany z
procesem
suszenia skrobi.
Wyrzut powietrza
suszarniczego
zabezpieczony
wysokosprawnym
cyklonem
odpylającym.
Pył związany z
procesem
suszenia glutenu.
Wyrzut powietrza
suszarniczego
zabezpieczony
wysokosprawnym
cyklonem
odpylającym i
filtrami
workowymi o
dużej powierzchni
filtracyjnej.

Filtrocyklon
Pył w całości
PM10

Wydajność
wentylatora
4500m3/h

i

stężenie pyłu za
urządzeniem do

70% PM2,5

10 mg/m3

Cyklon
PM10-80%
PM2,5 40%

Wydajność
wentylatora
180 000 m3/h
stężenie pyłu za
urządzeniem do
20 mg/m3

cyklon i filtr
workowy
Cyklon
PM10-100%
PM2,5 70%

Wydajność
wentylatora
130 000 m3/h
stężenie pyłu za
urządzeniem do
10 mg/m3

Emisja związana z
transportem
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EP8B
EP8C
EP8D
EP8E
- emitory
zastępcze
dla 44
silosów.
EP8E
zastępuje
8 silosów
pozostałe
9 silosów

EP10A
EP10B
EP10C
- emitory
zastępcze
dla 7
silosów
10A, 10B
zastępują
po 3
silosy 10C
zastępuje
2 silosy

EP14-15

skrobi I
glutenu

glutenu

Silosy
zapełniane
jeden po
drugim.
Zmiana z silosa
na silos co 18
godzin pracy.
W obliczeniach
silos co 18
godzin pracy.

transport
pneumatyczny
otrąb

pył
rolniczy

Silosy
zapełniane
jeden po
drugim.
Zmiana z silosa
na silos co 24
godzin pracy.

suszenie
wywaru

pył suszu
gorzelnicczego

pneumatycznym
skrobi do
zbiorników
magazynowych.
System
podciśnieniowego
transportu
pneumatycznego
zabezpieczony
cyklonem i filtrem
workowym.

Emisja związana z
transportem
pneumatycznym
otrąb do
zbiorników
magazynowych.
System
podciśnieniowego
transportu
pneumatycznego
zabezpieczony
cyklonem i filtrem
workowym.

Woda
odparowywana w
czasie suszenia
wywaru jest
emitowana do
atmosfery w
strumieniu
powietrza
pochodzącego z
suszarni.
Powietrze może
również zawierać
niewielkie ilości
pyłu, którego
źródłem jest
suszony materiał

Filtrocyklony
montowane
na silosach
PM10-100%

Wydajność
wentylatora

PM2,5-70%

4500m3/h
stężenie pyłu za
urządzeniem do
10 mg/m3

Filtrocyklony
montowane
na silosach
PM10-100%
PM2,5-70%

Cyklon i mokry
skruber
montowany
na wspólnym
wylocie
oparów z
suszarni
istniejących i
docelowo
instalowanych.

Wydajność
wentylatora
4500m3/h
stężenie pyłu za
urządzeniem do
10mg/m3

Łączna
wydajność
wentylatorów
54 000m3/h
stężenie pyłu za
urządzeniem do
1 mg/m3

PM10-100%
PM2,5-50%
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(susz gorzelniczy).
Powietrze po
suszarni trafia w
pierwszej
kolejności na
baterię cyklonów,
a następnie na
mokry skruber
przeciwprądowy.
 Emisja niezorganizowana z transportu
Źródłem emisji niezorganizowanej pochodzącej ze spalania paliw w silnikach pojazdów
ciężarowych będą:
- dowóz surowców i komponentów do produkcji,
- dowóz paliwa na plac węglowy,
- odbiór produktów i półproduktów.
Dla wyznaczenia wielkości emisji z ruchu pojazdów posłużono się wskaźnikami emisji
przygotowanymi przez prof. Chłopka.
Tabela 8 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężarowych
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężarowych
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
Zanieczyszczenie
samochody ciężarowe

CO
20

C 6H6

HC al.

HC ar.

NO2

PYŁ

[g/km]
SO2

3,76667 0,05597 2,07497 0,62249 8,8860 0,71711 0,68984

Emisję roczną określono sumując wszystkie odcinki drogi jakie pojazdy przejadą w ciągu roku
po terenie inwestycji.
Długość drogi dla poszczególnych celów przedstawia się następująco:
Tabela 9 Długość drogi dla poszczególnych celów
Nazwa

Odcinki

Długość
drogi
[m]

Ruch A

dostawa surowców lub odbiór produktów (odcinki od L-1 do L-23) –
wjazd i wyjazd przez bramę wschodnią

3460,5

Ruch B

dostawa paliwa na plac węglowy i dostawa surowców do silosów
zbożowych (odcinki od L-24 do L-28)*

2095,0

Ruch C

dostawa surowców do silosów zbożowych – odcinek od L-29 do L-32

547,0

* odcinki L-24, L-25 i L-26 są wspólne dla dostawy paliwa i dostawy surowców do silosów zbożowych
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Emisja maksymalna
Emisję maksymalną określono dla założenia, że maksymalnie w ciągu 1 godziny na teren
inwestycji wjadą pojazdy według schematu przedstawionego na rysunku:

Poniżej przedstawiono maksymalną emisję godzinową wynikającą z ruchu pojazdów po terenie
inwestycji.
Tabela 10 Maksymalna emisja godzinowa

Zanieczyszczenie
CO

Ruch A
Ruch B
Ruch C
Emisja
Wskaźnik
Dystans Emisja Dystans Emisja Dystans Emisja
łączna
emisji
[m/h]
[g/h]
[m/h]
[g/h]
[m/h]
[g/h]
[g/h]
[g/km]
3,76667
3460,5
13,03
2095,0
7,89
547,0
2,06 22,99

C6H6
HC al.
HC ar.

0,05597
2,07497
0,62249

3460,5
3460,5
3460,5

0,19
7,18
2,15

2095,0
2095,0
2095,0

0,12
4,35
1,30

547,0
547,0
547,0

0,03
1,14
0,34

0,34
12,66
3,80

NO2
PYŁ

8,886
0,71711

3460,5
3460,5

30,75
2,48

2095,0
2095,0

18,62
1,50

547,0
547,0

4,86
0,39

54,23
4,38

SO2

0,68984

3460,5

2,39

2095,0

1,45

547,0

0,38

4,21
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Emisja roczna
Łączny dystans do przejechania w skali roku obliczono przy założeniu, że ruch pojazdów
odbywać się będzie przez 300 dni w roku. Dobowa liczba pojazdów wyniesie: 48 sztuk dla dostawy
surowca, 36 dla odbioru produktów, 30 sztuk dla dostawy węgla oraz 30 sztuk dla dostawy zboża do
istniejących silosów.
Łączny dystans pokonany przez wszystkie wymienione pojazdy w ciągu roku wyniesie 24 880,5
km. Zatem emisja roczna wyniesie:
Tabela 11 Emisja roczna
Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji
[g/km]
CO
3,76667

Dystans
[km/rok]

Emisja
[kg/rok]

24880,5

93,72

C6H6
HC al.
HC ar.

0,05597
2,07497
0,62249

24880,5
24880,5
24880,5

1,39
51,63
15,49

NO2
PYŁ

8,886
0,71711

24880,5
24880,5

221,09
17,84

SO2

0,68984

24880,5

17,16

Aktualny stan czystości powietrza
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w znak WM.7016.1.955.
2017 z dnia 4.12.2017r. jako tło zanieczyszczeń powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji należy przyjąć
dla wartości średniorocznych następujące wartości stężeń:
Tabela 12 Tło zanieczyszczenia powietrza
Lp.

Rodzaj substancji zanieczyszczającej

Średnioroczne stężenie
zanieczyszczeń w g/m3

1

Pył zawieszony PM10

25

2

Pył zawieszony PM2,5

18

3

Dwutlenek siarki

5

4

Dwutlenek azotu

14

5

Benzen

1

6

Ołów w pyle PM10

0,01

Zgodnie z procedurą zdefiniowaną w punkcie 1.1. Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16 poz. 87):
- tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan
jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie
uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości
odniesienia uśrednionej dla roku;
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- tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji
pyłowej.
Dopuszczalne wartości stężeń
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr
16, poz. 87) wartości odniesienia, wyrażone jako poziomy substancji w powietrzu zawiera poniższa
tabela.
Tabela 13 Wartości odniesienia
Lp. Nazwa substancji

1

pył zawieszony PM10

-

1 godziny
D1
280

2

pył zawieszony PM2,5

-

brak

3

dwutlenek siarki

7446-09-5

350

20

4

dwutlenek azotu

10102-44-0

200

40

5

benzen

71-43-2

30

5

7439-92-1

5

0,5

6
*)

Numer CAS

Wartości odniesienia lub poziomy substancji
uśrednione dla okresu [g/m3]

ołów

roku kalendarzowego
Da
40
25 20 *)

25,0 µg/m3 od roku 2015 do roku 2019, 20,0 µg/m3 od roku 2020

Analiza warunków meteorologicznych
W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykorzystano wyniki i obserwacje
meteorologiczne ze stacji meteorologicznej w Kaliszu.
W rejonie Zbierska warunki klimatyczne należą do umiarkowanych i kształtowane są wpływami mas
powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego charakterystycznego dla regionu „Krainy
Wielkich Dolin” wg Romera.
Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata wcześniejsze i
ciepłe, zimy łagodne z niewielką i nietrwałą pokrywą śnieżną zalegającą ok. 40 – 60 dni. Spotykamy się
tu z dość dużą liczbą dni pochmurnych (205), i ciepłych, lecz bez opadu (60 dni). Niewielka jest ilość dni
słonecznych (około 40). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,1oC, a średni roczny opad 511
mm. Najwyższe opady przypadają na miesiące letnie – lipiec, sierpień, a najniższe w miesiącach
zimowych (styczeń – marzec), w czasie występowania ujemnych temperatur. Najchłodniejszym
miesiącem jest styczeń – 2,2o C. Półrocze letnie ma większy udział w opadach, które wynoszą 330 mm.
Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 80%. W rejonach dolinnych obserwuje się swoisty
mikroklimat związany z płytkim występowaniem wody gruntowej, przepływem chłodniejszych mas
powietrza zwłaszcza w dolinach na kierunku W-E, powodując dłużej utrzymujące się zamglenia w
rejonach podmokłych. Również wokół kompleksów leśnych obserwuje się wyższą wilgotność powietrza
co przy zacienieniu i zaciszności sprzyja utrzymywaniu się mgieł.
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Wykres prędkości wiatrów

Wykres klas równowagi atmosfery

- Statystyka kierunków wiatrów
Analiza aerodynamicznej szorstkości terenu
Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika szorstkości podłoża zo= 0,5.
Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
Analizą objęto zorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza dla źródeł, które mają
istotny wpływ na stan czystości powietrza.
Pominięto emisję pyłu oraz niezorganizowaną emisję z ruchu pojazdów, ponieważ ruch ten kształtuje
się na znikomym poziomie 4 pojazdów na dobę.
Obliczenia stężeń średnich i godzinowych poszczególnych zanieczyszczeń przeprowadzono za
pomocą programu Aero-2010 dla wartości wyjściowych przedstawionych w załącznikach.
Sprawdzenie warunków zastosowania skróconego zakresu obliczeń
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- skrócony zakres obliczeń stosuje się w przypadku emitora spełniającego warunek:

Smm <= 0.1  D1
lub zespołu emitorów, jeżeli suma Smm dla tego samego zanieczyszczenia, wywołana przez ten
zespół emitorów spełnia warunek: Smm <= 0.1  D1 i dla których Sxm w każdym punkcie przestrzeni
spełnia powyższy warunek oraz spełnione jest kryterium opadu pyłu i roczna emisja pyłu nie
przekracza poziomu 20000 ton. Jeżeli nie spełnione jest kryterium opadu pyłu sprawdza się
spełnienie warunku: Op <= Dp–Rp.
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- pełny zakres obliczeń stosuje się w przypadku emitora spełniającego warunek:

Smm > 0.1  D1

dla sprawdzenia warunku Smm

<= D1

lub zespołu emitorów, jeżeli suma Smm dla tego samego zanieczyszczenia, wywołana przez ten
zespół emitorów spełnia warunek: Smm <= 0.1  D1 i dla których Sxm w każdym punkcie przestrzeni
spełnia powyższy warunek. Ponadto, sprawdza się warunek: S a <= Da – R. W przypadku nie
spełnionego kryterium opadu pyłu sprawdza się dotrzymanie warunku Op <= Dp – Rp. Dodatkowo
sprawdza się warunek: Sxm(z) <= D1 - w przypadku obszarów „specjalnie chronionych”
występujących bliżej niż 30  xmm i terenów bliskiej zabudowy, jeżeli występuje ona w odległości
mniejszej niż 10  hmax

W przypadku analizowanego obiektu przeprowadzono wymagane obliczenia rozkładów stężeń
krótkookresowych i średniorocznych na poziomie terenu w regularnej siatce receptorów. Obliczenia
przestrzennych rozkładów stężeń krótkookresowych i średniorocznych przeprowadzono programem
Aero2016 opracowanym wg metodyki referencyjnej.
W obliczeniach wykorzystano statystykę wiatrów i klas równowagi atmosfery ze stacji meteo w Kaliszu.
Wyniki obliczeń
Maksymalne stężenia pyłu PM2,5 zaobserwowano w punkcie X=650m y=700m:
Maksimum stężeń maksymalnych ug/m3 32,3964
650 700 6 1 238 32.3964 1.83673 -1.0000 0.000
Maksimum stężeń średnich ug/m3 1,8367
650 700 6 1 238 32.3964 1.83673 -1.0000 0.000
Maksimum percentyla S99,8 ug/m3 0,0000
przy wartości dyspozycyjnej Sa-R = 2 g/m3 dla roku 2020.
Maksymalne stężenia pyłu PM10 zaobserwowano w punkcie X=750 y=550 dla stężeń 1
godzinnych i w punkcie x=1000 y=550 dla stężeń średniorocznych:
Maksimum stężeń maksymalnych ug/m3 45,7038
750 550 6 1 90 45.7038 1.15003 -1.0000 0.000
Maksimum stężeń średnich ug/m3 2,6065
1000 550 2 1 270 31.6052 2.60647 -1.0000 0.000
Maksimum percentyla S99,8 ug/m3 0,0000
przy wartości dyspozycyjnej 1 godzinnej 280 g/m3 i średniorocznej Da-R równej 15 g/m3.
Maksymalne stężenia NO2 zaobserwowano w punkcie X=650 y=750 dla stężeń 1 godzinnych i
w punkcie X=700 y=700 dla stężeń średniorocznych:
Maksimum stężeń maksymalnych ug/m3 119,5712
650 750 4 2 170 119.5712 9.45906 -1.0000 0.000
Maksimum stężeń średnich ug/m3 12,73959
700 700 4 2 284 118.5875 12.73959 -1.0000 0.000
Maksimum percentyla S99,8 ug/m3 0,00000
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przy wartości dyspozycyjnej 1 godzinnej 200 g/m3 i średniorocznej Da-R równej 26 g/m3.
Maksymalne stężenia SO2 zaobserwowano w punkcie X=900 y=1050 dla stężeń 1 godzinnych i
w punkcie X=1350 y=650 dla stężeń średniorocznych:
Maksimum stężeń maksymalnych ug/m3 263,0417
900 1050 2 2 210 263.0417 6.46409 -1.0000 0.000
Maksimum stężeń średnich ug/m3 11,95928
1350 650 2 1 268 244.5955 11.95928 -1.0000 0.000
Maksimum percentyla S99,8 ug/m3 0,00000
przy wartości dyspozycyjnej 1 godzinnej 350 g/m3 i średniorocznej Da-R równej 15 g/m3.
Maksymalna wielkość opadu pyłu wystąpiła w punkcie X=900 y=550:
Maksimum opadu pyłu [g/m2/rok] 80.633
X[m] Y[m] Opad
900 550 80.63
przy wartości dopuszczalnej O-R równej 180 g/m2/rok.
W promieniu 10  hmax występuje zabudowa chroniona, dlatego obliczenia wykonano również
w wybranych punktach na zabudowie.
Z obliczeń nie wyłączono terenu na, którym jest zlokalizowana inwestycja, gdyż obliczone
stężenia w żadnym punkcie sieci receptorów nie przekroczyły wartości dozwolonych.

- Obszar w promieniu 10 wysokości każdego z emitorów
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Ponieważ w obszarze potencjalnego oddziaływania występuje zabudowa chroniona wyższa niż
parterowa przeprowadzono dodatkowe obliczenia stężeń zanieczyszczeń na poziomie występującej
zabudowy.
Obliczenia wykonano dla poziomu od 4m do 12m nad poziomem terenu z krokiem co 1m.
Lokalizację punktów wytypowanych do obliczeń stężeń na zabudowie przedstawia poniższy rysunek.

- Lokalizacja punktów obliczeniowych na zabudowie
Wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń na zabudowie
Poniżej zestawiono wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń na zabudowie.
Dwutlenek siarki
Stężenia gazowe ug/m3
X[m] Y[m] Z[m] KL Ua Kąt Smax
Sa S99,8 P(350.0)
560 351 4.0 2 4 20 206.7038 1.76943 -1.0000 0.000
560 351 5.0 2 4 20 207.1134 1.78794 -1.0000 0.000
560 351 6.0 2 4 20 207.6131 1.81065 -1.0000 0.000
560 351 7.0 2 4 20 208.2023 1.83762 -1.0000 0.000
560 351 8.0 2 4 20 208.8805 1.86891 -1.0000 0.000
560 351 9.0 2 4 20 209.6467 1.90461 -1.0000 0.000
560 351 10.0 2 4 20 210.5003 1.94479 -1.0000 0.000
560 351 11.0 2 4 20 211.4402 1.98955 -1.0000 0.000
560 351 12.0 2 4 20 212.4654 2.03900 -1.0000 0.000
558 302 4.0 2 3 16 234.3972 2.50537 -1.0000 0.000
558 302 5.0 2 3 16 234.7093 2.52360 -1.0000 0.000
558 302 6.0 2 3 16 235.0902 2.54595 -1.0000 0.000
558 302 7.0 2 3 16 235.5395 2.57245 -1.0000 0.000
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558
558
558
558
558
484
484
484
484
484
484
484
484
484
506
506
506
506
506
506
506
506
506
545
545
545
545
545
545
545
545
545

302
302
302
302
302
301
301
301
301
301
301
301
301
301
279
279
279
279
279
279
279
279
279
214
214
214
214
214
214
214
214
214

8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3 16 236.0568 2.60314
3 16 236.6416 2.63807
3 16 237.2934 2.67730
3 16 238.0115 2.72089
3 16 238.7954 2.76891
3 28 242.1688 3.36523
3 28 242.3612 3.38616
3 28 242.5961 3.41179
3 28 242.8731 3.44217
3 28 243.1920 3.47733
3 28 243.5525 3.51731
3 28 243.9542 3.56217
3 28 244.3968 3.61197
3 28 244.8799 3.66677
3 24 242.7037 3.40433
3 24 242.8636 3.42420
3 24 243.0587 3.44854
3 24 243.2888 3.47738
3 24 243.5537 3.51074
3 24 243.8532 3.54867
3 24 244.1869 3.59121
3 24 244.5545 3.63841
3 24 244.9557 3.69033
2 16 257.7901 3.62425
2 16 257.9950 3.63993
2 16 258.2452 3.65912
2 16 258.5405 3.68182
2 16 258.8807 3.70806
2 16 259.2655 3.73786
2 16 259.6948 3.77122
2 16 260.1681 3.80817
2 16 260.6853 3.84875

-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000

Jak widać w żadnym punkcie nie została przekroczono wartość dopuszczalna 1 godzinna 350 g/m3.
Dwutlenek azotu
Stężenia gazowe ug/m3
X[m] Y[m] Z[m] KL Ua Kąt Smax
Sa S99,8 P(200.0)
560 351 4.0 2 4 20 64.5081 1.13413 -1.0000 0.000
560 351 5.0 2 4 20 64.6338 1.13834 -1.0000 0.000
560 351 6.0 2 4 20 64.7873 1.14351 -1.0000 0.000
560 351 7.0 2 4 20 64.9682 1.14963 -1.0000 0.000
560 351 8.0 2 4 20 65.1764 1.15671 -1.0000 0.000
560 351 9.0 2 4 20 65.4117 1.16478 -1.0000 0.000
560 351 10.0 2 4 20 65.6738 1.17385 -1.0000 0.000
560 351 11.0 2 4 20 65.9623 1.18394 -1.0000 0.000
560 351 12.0 2 4 20 66.2771 1.19507 -1.0000 0.000
558 302 4.0 2 3 16 73.1063 1.24408 -1.0000 0.000
558 302 5.0 2 3 16 73.2021 1.24843 -1.0000 0.000
558 302 6.0 2 3 16 73.3190 1.25376 -1.0000 0.000
558 302 7.0 2 3 16 73.4569 1.26008 -1.0000 0.000
558 302 8.0 2 3 16 73.6157 1.26741 -1.0000 0.000
558 302 9.0 2 3 16 73.7952 1.27574 -1.0000 0.000
558 302 10.0 2 3 16 73.9953 1.28510 -1.0000 0.000
558 302 11.0 2 3 16 74.2158 1.29550 -1.0000 0.000
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558
484
484
484
484
484
484
484
484
484
506
506
506
506
506
506
506
506
506
545
545
545
545
545
545
545
545
545

302
301
301
301
301
301
301
301
301
301
279
279
279
279
279
279
279
279
279
214
214
214
214
214
214
214
214
214

12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3 16
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
3 24
3 24
3 24
3 24
3 24
3 24
3 24
3 24
3 24
2 16
2 16
2 16
2 16
2 16
2 16
2 16
2 16
2 16

74.4564 1.30697
75.3766 1.55151
75.4357 1.55657
75.5077 1.56277
75.5927 1.57011
75.6905 1.57861
75.8011 1.58827
75.9244 1.59912
76.0602 1.61117
76.2083 1.62443
75.4979 1.51696
75.5470 1.52180
75.6068 1.52774
75.6774 1.53477
75.7586 1.54291
75.8505 1.55217
75.9528 1.56256
76.0656 1.57409
76.1886 1.58679
80.3543 1.45808
80.4172 1.46198
80.4940 1.46675
80.5846 1.47239
80.6890 1.47892
80.8071 1.48634
80.9389 1.49466
81.0841 1.50389
81.2428 1.51404

-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000
-1.0000 0.000

Jak widać w żadnym punkcie nie została przekroczono wartość dopuszczalna 1 godzinna 200 g/m3.
Pył zawieszony PM10
Stężenia pyłowe ug/m3
X[m] Y[m] Z[m] KL Ua Kąt

Smax

Sa S99,8 P(280.0)

560 351

4.0 2 1 42 33.3205 1.45003 -1.0000 0.000

560 351

5.0 2 1 42 34.0690 1.50366 -1.0000 0.000

560 351

6.0 2 1 42 34.8241 1.55897 -1.0000 0.000

560 351

7.0 2 1 42 35.5853 1.61600 -1.0000 0.000

560 351

8.0 4 2 42 36.9876 1.67481 -1.0000 0.000

560 351

9.0 4 2 42 38.8548 1.73543 -1.0000 0.000

560 351 10.0 4 2 42 40.7707 1.79794 -1.0000 0.000
560 351 11.0 4 2 42 42.7331 1.86239 -1.0000 0.000
560 351 12.0 4 2 42 44.7394 1.92886 -1.0000 0.000
558 302

4.0 3 1 36 32.5557 1.42846 -1.0000 0.000

558 302

5.0 3 1 36 33.5596 1.47531 -1.0000 0.000

558 302

6.0 3 1 36 34.5804 1.52351 -1.0000 0.000

558 302

7.0 3 1 36 35.6177 1.57312 -1.0000 0.000

558 302

8.0 4 2 36 36.7963 1.62417 -1.0000 0.000

558 302

9.0 4 2 36 38.2868 1.67671 -1.0000 0.000

558 302 10.0 4 2 36 39.8012 1.73080 -1.0000 0.000
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558 302 11.0 4 2 36 41.3374 1.78649 -1.0000 0.000
558 302 12.0 4 2 36 42.8932 1.84385 -1.0000 0.000
484 301

4.0 3 1 46 32.6687 1.27616 -1.0000 0.000

484 301

5.0 3 1 46 33.4307 1.31232 -1.0000 0.000

484 301

6.0 3 1 46 34.1996 1.34945 -1.0000 0.000

484 301

7.0 3 1 46 34.9751 1.38757 -1.0000 0.000

484 301

8.0 3 1 46 35.7567 1.42672 -1.0000 0.000

484 301

9.0 3 1 46 36.5441 1.46693 -1.0000 0.000

484 301 10.0 3 1 46 37.3369 1.50824 -1.0000 0.000
484 301 11.0 4 2 46 38.3272 1.55068 -1.0000 0.000
484 301 12.0 4 2 46 39.4602 1.59431 -1.0000 0.000
506 279

4.0 3 1 40 32.6240 1.32081 -1.0000 0.000

506 279

5.0 3 1 40 33.3814 1.35852 -1.0000 0.000

506 279

6.0 3 1 40 34.1455 1.39723 -1.0000 0.000

506 279

7.0 3 1 40 34.9162 1.43698 -1.0000 0.000

506 279

8.0 3 1 40 35.6930 1.47781 -1.0000 0.000

506 279

9.0 3 1 40 36.4755 1.51975 -1.0000 0.000

506 279 10.0 3 1 40 37.2634 1.56285 -1.0000 0.000
506 279 11.0 4 2 40 38.1675 1.60716 -1.0000 0.000
506 279 12.0 4 2 40 39.2921 1.65271 -1.0000 0.000
545 214

4.0 3 1 30 31.8878 1.29266 -1.0000 0.000

545 214

5.0 3 1 30 32.5257 1.32729 -1.0000 0.000

545 214

6.0 3 1 30 33.1676 1.36282 -1.0000 0.000

545 214

7.0 3 1 30 33.8132 1.39926 -1.0000 0.000

545 214

8.0 3 1 30 34.4622 1.43667 -1.0000 0.000

545 214

9.0 3 1 30 35.1143 1.47506 -1.0000 0.000

545 214 10.0 3 1 30 35.7693 1.51447 -1.0000 0.000
545 214 11.0 3 1 30 36.4268 1.55495 -1.0000 0.000
545 214 12.0 4 2 30 37.1553 1.59654 -1.0000 0.000

Jak widać w żadnym punkcie nie została przekroczono wartość dopuszczalna 1 godzinna 280 g/m3.
Stężenia średnioroczne oraz opad pyłu liczy się wyłącznie na poziomie ziemi.
Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania na stan czystości powietrza nie
występują przekroczenia dopuszczalnych norm imisji poza terenem rozważanej inwestycji. Emisja z
ruchu pojazdów ma charakter niezorganizowany, a jej wielkość jest stosunkowo niska z powodu
niewielkiego natężenia ruchu pojazdów (kilku na godzinę) dlatego nie poddano jej ocenie liczbowej.
Emisja zorganizowana poddana ocenie charakteryzuje się umiarkowanym oddziaływaniem na
stan czystości powietrza.
Biorąc powyższe pod uwagę nie występuje zagrożenie dla stanu czystości powietrza wskutek
funkcjonowania rozważanego przedsięwzięcia.
Zważywszy, że dla uproszczenia obliczenia stężeń analizowanych zanieczyszczeń wykonano dla
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emisji maksymalnych, rzeczywista uciążliwość analizowanego obiektu będzie jeszcze mniejsza niż to
wskazano w niniejszym opracowaniu.
Załączniki stanowią:


rozkłady stężeń zanieczyszczeń w sieci receptorów wokół inwestycji



izolinie stężeń maksymalnych (godzinowych)



izolinie stężeń średnich (rocznych)



izokony opadu pyłu

Oddziaływanie skumulowane w zakresie emisji hałasu
Oddziaływanie akustyczne
Pojęcie zasięgu uciążliwości akustycznej
W przypadku zakładu przemysłowego emitującego hałas, stopień oraz zasięg jego uciążliwości
akustycznej dla otoczenia zależą przede wszystkim od samego źródła hałasu a ponadto od takich
czynników jak:
 rodzaj zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych źródeł;
 stopień zabezpieczenia źródeł hałasu (obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, ekrany m.in.);
 charakterystyka czasowa źródeł hałasu (hałas ciągły, przerywany, impulsowy m.in.);
 rodzaj ukształtowania terenu narażonego na ponadnormatywną emisję hałasu;
 harmonogram pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach
czasowych.
Granice zasięgu uciążliwości akustycznej wyznacza wartość poziomu dźwięku dopuszczalnego
przez normy dla określonego typu terenu.
Materiały, w oparciu o które opracowano analizę oddziaływania akustycznego
- PN-61/B-02133 Akustyka budowlana. Normy i określenie;
- PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń;
- PN-70/T-06460 Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne badanie i wymagania;
- PN-81/B-01300 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne;
- Instrukcja nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji i imisji hałasu
przemysłowego w środowisku...„;
- Norma PN ISO 9613-2 Propagacja hałasu w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania;
- Dane uzyskane od Inwestora;
- Dane techniczne maszyn i urządzeń będących potencjalnymi źródłami hałasu.
Ponadto do obliczeń propagacji hałasu wokół inwestycji posłużono się programem
komputerowym LEQ Professional 6 dla Windows firmy Soft-P Piotrków Tryb. opracowanym według
metodyki referencyjnej.
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
W związku z funkcjonowaniem ustawy Prawo Ochrony Środowiska podmioty prowadzące
działalność gospodarczą są obowiązane do przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem.
Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o określonym charakterze zagospodarowania są
określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).
Dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 8
najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (pomiędzy 600 i 2200) oraz w czasie jednej
najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiędzy 2200 a 600). Poziom hałasu przenikającego na
tereny chronione w żadnym punkcie takiego terenu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej
określonej w cytowanym Rozporządzeniu.
Tabela 14 Dopuszczalne poziomy hałasu

Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania obszaru bezpośrednio przyległego do terenu
lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, zgodnie z klasyfikacją akustyczną że najbliższym terenem
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chronionym akustycznie jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane na wschód
od rozważanej inwestycji, dla którego przyjęto następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
dla tego terenu:
- dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia
LAeqD = 50 dB
- dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocy
LAeqN = 40 dB
Lokalizacja przedsięwzięcia
Lokalizację obiektów planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższego otoczenia przedstawiono
na stronie 8 niniejszego raportu.

- Lokalizacja planowanych obiektów
Charakterystyka obiektu pod kątem akustycznym
Zakłada się pracę Zakładu przez 24h/dobę przy czym ruch transportowy samochodów ciężkich
odbywać się będzie jedynie w porze dziennej w godzinach od 6 do 22. Ruch pojazdów odbywać się
będzie po ciągach komunikacyjnych projektowanych na działce inwestora.
Podstawowymi źródłami hałasu na terenie rozważanego obiektu będą zewnętrzne źródła
hałasu związane z funkcjonowaniem Zakładu zarówno stacjonarne jak i ruchome oraz źródła typu hala
przemysłowa.
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Źródła ruchome będą powodowały hałas jedynie w porze dziennej. Zewnętrzne źródła
stacjonarne będą w tym wypadku źródłami dominującymi.
Źródła hałasu
Na terenie rozważanej inwestycji występować będą:
 źródła bezpośrednie i pośrednie;
 źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe;
 źródła stacjonarne i ruchome.
Oczywiście określone źródła w zależności od przyjętej klasyfikacji przynależeć mogą
jednocześnie do więcej niż jednej kategorii.
W tej części oceny skupimy się tylko na tych źródłach, które z uwagi na swój charakter będą
kształtować klimat akustyczny w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia.
Punktowe źródła hałasu
Na terenie rozpatrywanego Zakładu zidentyfikowano 33 punktowe źródła hałasu, mających
istotny wpływ na emisję hałasu do środowiska. Są to chłodnie wentylatorowe w ilości 10 szt.
istniejących i 12 sztuk planowanych do zainstalowania oraz 11 wentylatorów dachowych w tym 4
istniejące i 7 planowanych.
Pominięto te źródła, które pomimo swej pracy nie wnoszą nic do obserwowanego w otoczeniu zakładu
poziomu dźwięku, z uwagi na swoją niewielką moc akustyczną. Są nimi m.in. wentylatory kanałowe
pomieszczeń socjalnych zainstalowane np. w pomieszczeniach WC części administracyjno-socjalnej itp.
Pozostałe źródła wzięto pod uwagę charakteryzując ich najważniejsze parametry tzn. moc
akustyczną, i lokalizację.
Szczegółowy rozkład poszczególnych źródeł przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.
Ich opis znajduje się w poniższej tabeli. Znajdziemy tam numer przyporządkowany każdemu ze źródeł,
jego symbol, nazwę, współrzędne przestrzenne oraz poziom mocy akustycznej. Szczegółowe dane
przyjęte do analizy hałasu znajdują się wraz z załącznikami graficznymi o większym formacie w tomie II
raportu z załącznikami emisyjnymi.
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- Punktowe źródła hałasu
Tabela 15 Stacjonarne źródła punktowe
Nr Symbol
X[m]
Y[m]
Z[m]
1
CHW1
375.6
679.2
9.0
2
CHW2
377.3
682.3
9.0
3
CHW3
378.8
685.4
9.0
4
CHW4
379.8
688.2
9.0
5
CHW5
382.3
692.2
9.0
6
CHW6
383.8
696.0
9.0
7
WD
319.0
731.0
16.5
8
WD
327.3
726.7
16.5
9
WD
335.7
722.3
16.5
10
WD
344.0
718.0
16.5
12
WD
492.6
737.8
12.5
13
WD
500.3
736.0
12.5
14
WD
522.8
730.3
12.5
15
WD
533.9
727.1
12.5
16
CHW7
343.0
747.0
8.0
17
CHW8
345.6
745.8
8.0
18
CHW9
348.2
744.6
8.0

PmA[dB]
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
60.0
60.0
60.0
60.0
73.0
73.0
76.0
76.0
90.0
90.0
90.0

Opis

Istniejące
chłodnie wentylatorowe

Istniejące
wentylatory
dachowe
Planowane
wentylatory
dachowe
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CHW10
CHW11
CHW12
CHW13
CHW14
CHW15
CHW16
CHW17
CHW18
CHW19
CHW20
CHW21
CHW22
WD
WD
WD

350.8
353.4
356.0
340.0
342.6
345.2
347.8
350.4
353.0
387.0
390.7
394.3
398.0
293.0
304.0
315.0

743.4
742.2
741.0
741.0
739.8
738.6
737.4
736.2
735.0
702.0
700.3
698.7
697.0
776.0
770.5
765.0

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
18.5
18.5
18.5

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
78.0
78.0
78.0

Planowane
chłodnie wentylatorowe

Istniejące
chłodnie wentylatorowe
Planowane
wentylatory
dachowe

Źródła ruchome
Uciążliwość akustyczną obiektu związaną z ruchem samochodów ciężarowych analizowano w
oparciu o instrukcję 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej.
Emisja hałasu jest wynikiem następujących operacji pojazdów:
- jazdy i manewrowania,
- startu i hamowania.
Drogi przejazdów przedstawiono jako źródła liniowe określając ich moc jako równoważny
poziom mocy dla operacji jazdy z prędkością 20 km/h (5,55 m/s).
Dla każdego odcinka określono jego długość oraz ilość pojazdów w jednostce czasu. W ten sposób
określono czas trwania ruchu jako iloraz długości odcinka i prędkości jazdy pomnożony przez ilość
pojazdów na danym odcinku.
Ponadto założono starty i hamowania pojazdów z odpowiednią częstotliwością. Pojedyncza
operacja startu i hamowania wg. Instrukcji 338/2008 ITB charakteryzuję się mocą obliczoną według
wzoru poniżej L=77,2 dB(A) – co dla 7 operacji (brama wjazdowa wschodnia – wjazd lub wyjazd) daje
wynik L=85,6 dB(A), dla 3 operacji L=81,95 dB(A), dla 4 operacji L=86,2 dB(A) (wjazd i wyjazd).
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- Rozkład ruchu pojazdów po terenie inwestycji
Poniżej przedstawiono wzór na równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła
hałasu:

L

0,1 L
0,1 L
AW
AWp

10
log
1
/
T
(
*

*
) (dB)

10
10
t
t
AWeqi
i
p

gdzie:
LAWeqi - równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB,
ti
T
tp

- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW, min,
- normowy czas obserwacji dla dnia T = 480min, dla nocy 60 min
- łączny czas przerwy w działaniu źródeł, min,

LAWp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,
przyjmuje się LAWp=0 dB
Wykaz źródeł liniowych związanych z ruchem pojazdów oraz taśmociąg transportowy węgla.
Tabela 16 Źródła liniowe
Nr
Symbol
X1[m]
1
TAS
574.0
2
TAS
525.0
3
L-1
672.6
4
L-2
616.8

Y1[m]
687.0
678.0
498.0
533.8

X2[m]
524.0
474.0
645.6
616.8

Y2[m]
678.0
669.0
511.4
533.8

Z1[m]
2.0
17.0
1.0
1.0

Z2[m]
17.0
19.0
1.0
1.0

PmA [dB]
75.0
75.0
80.2
80.9
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
L-9
L-10
L-11
L-12
L-13
L-14
L-15
L-16
L-17
L-18
L-19
L-20
L-21
L-22
L-23
L-24
L-25
L-26
L-27
L-28
L-29
L-30
L-31
L-32
L-33

645.6
616.4
589.4
639.4
631.6
616.4
597.8
598.0
597.8
598.0
573.8
587.6
594.6
600.6
575.6
577.6
641.0
589.4
467.2
447.2
486.6
524.6
320.8
333.9
440.2
504.5
580.0
504.6
386.1
360.5
343.8

511.6
534.2
550.0
648.0
669.8
669.4
632.2
631.8
632.0
632.0
599.8
592.6
589.0
585.8
557.8
527.4
502.8
549.8
610.8
572.8
552.0
552.4
632.9
640.9
584.7
700.9
663.3
701.2
768.4
716.1
660.8

616.4
589.2
639.2
631.6
616.4
597.8
581.0
594.8
601.6
607.8
576.0
576.2
576.0
575.8
577.4
641.6
667.6
467.4
447.2
487.0
524.2
577.8
333.9
440.0
504.6
580.0
603.5
386.1
360.5
343.7
333.7

534.2
550.2
648.0
669.8
669.4
632.2
614.0
607.0
603.6
600.2
558.2
558.6
558.4
557.8
528.2
502.6
487.4
610.8
573.0
552.0
552.6
527.4
641.0
584.7
701.2
663.1
677.8
768.6
716.1
660.7
641.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

80.6
83.4
76.6
74.8
79.0
70.1
71.1
71.5
72.2
73.3
72.8
72.6
72.7
77.6
83.8
80.2
83.1
77.9
78.2
77.4
79.5
78.1
85.6
86.0
82.3
77.4
81.4
77.7
77.6
73.2
74.0

Ekrany akustyczne
W obliczeniach uwzględniono obiekty kubaturowe niebędące źródłami hałasu, które będą
stanowić ekrany akustyczne na drodze propagacji hałasu oraz proponowany wał ziemny zlokalizowany
przy placu składowym węgla służący jako ekran akustyczny (nr 38).
Tabela 17 Wykaz elementów ekranujących
Nr
X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m]
1
392.6 755.9 394.5 759.6
2
387.4 759.0 406.3 748.4
3
362.5 713.2 358.0 704.7
4
367.9 710.3 350.0 677.5

X3[m]
408.2
381.8
363.4
364.4

Y3[m]
751.9
703.0
702.0
670.2

X4[m]
406.3
362.5
367.9
381.8

Y4[m]
748.4
713.2
710.3
703.0

ho[m]
0.0
0.0
0.0
0.0

h[m]
6.0
12.0
6.0
12.0
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

415.1
406.2
415.1
424.0
433.0
423.9
433.0
433.0
405.2
405.2
414.6
395.8
423.2
414.0
423.2
423.2
344.7
384.7
399.6
459.3
402.0
417.6
397.0
393.2
332.6
327.6
326.4
328.7
225.8
231.3
230.2
192.6
288.5
590.2
442.4
490.2
339.7
645.3
645.1
645.1
654.7
658.7
658.7

736.3
727.4
718.4
727.4
726.2
717.2
708.1
726.2
719.2
719.2
709.8
709.8
708.8
699.6
690.5
708.8
653.1
632.0
624.3
571.7
585.5
525.0
557.9
550.2
697.6
672.8
671.1
631.7
633.6
712.7
706.0
681.5
701.0
722.4
633.6
634.9
745.3
597.2
582.4
582.4
571.0
623.3
608.5

408.8
408.7
421.4
421.4
426.6
426.6
439.5
439.5
398.6
411.9
411.8
398.6
416.7
416.7
429.7
429.6
350.2
399.2
429.3
478.2
408.9
425.9
409.3
389.3
314.9
336.2
335.5
339.8
242.0
238.6
236.4
198.2
291.6
651.8
456.2
509.6
357.0
645.3
645.1
659.9
659.9
658.7
658.7

733.6
721.0
721.0
733.6
723.6
710.8
710.7
723.6
716.4
716.4
703.1
703.1
706.1
693.1
693.2
706.1
663.1
624.2
608.4
561.3
582.1
522.2
552.0
541.5
707.2
680.3
660.6
625.7
626.0
710.0
703.9
693.0
699.2
701.5
627.1
624.9
736.6
582.4
568.2
582.4
582.4
608.5
594.3

406.2
415.1
424.0
415.1
423.9
433.0
442.1
442.2
395.8
414.6
405.2
405.2
414.1
423.2
432.3
432.4
368.3
395.1
425.0
474.3
403.1
422.3
405.6
395.5
310.2
340.8
314.5
343.2
239.6
236.7
235.1
231.1
289.8
651.8
448.4
506.0
357.0
630.9
633.4
656.4
645.1
644.3
647.0

727.4
718.4
727.4
736.2
717.2
708.1
717.1
717.1
709.8
709.8
700.4
700.3
699.6
690.5
699.6
699.6
653.2
616.4
600.5
553.8
570.1
511.0
544.2
538.5
699.0
674.7
642.6
632.2
620.5
704.4
699.8
677.2
695.9
701.5
611.8
618.5
736.6
582.4
573.6
593.0
582.4
608.5
599.7

415.1
415.1
415.1
415.1
433.0
433.0
433.0
433.0
405.2
405.2
405.2
405.2
423.2
423.2
423.2
423.2
362.8
380.6
395.4
455.2
396.2
413.9
393.4
399.7
328.0
332.3
305.6
332.1
223.3
229.0
228.7
225.8
286.6
651.8
434.8
486.6
357.0
634.4
630.7
645.1
645.1
647.8
644.3

727.4
727.4
727.4
727.4
717.1
717.1
717.1
717.1
709.8
709.8
709.8
709.8
699.6
699.6
699.6
699.6
643.1
624.3
616.4
564.4
573.5
513.8
550.1
547.2
689.3
667.4
653.0
638.0
628.2
707.3
701.8
665.7
697.7
701.5
618.6
628.5
736.6
593.6
582.4
597.2
568.3
619.7
608.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
12.0
22.0
22.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
3.5
7.5
4.0
8.0
8.0
8.0
8.0
1.5
7.0
12.0
9.0
12.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

658.7
668.2
670.3
670.4
670.6
680.0
629.4
629.4
629.4
639.0
629.4
629.4
629.4
639.0
578.5
426.3

608.5
597.1
650.8
636.0
635.9
624.4
566.7
551.9
551.9
540.5
566.7
551.9
551.9
540.5
615.4
751.2

673.5
673.4
670.3
670.4
685.4
685.2
629.4
629.4
644.2
644.2
629.4
629.4
644.2
644.2
611.4
448.9

608.5
608.5
636.0
621.8
635.9
635.8
551.9
537.7
551.9
551.9
551.9
537.7
551.9
551.9
598.6
739.7

670.0
658.6
655.9
658.7
681.9
670.4
615.0
617.7
640.7
629.4
615.0
617.7
640.7
629.4
603.8
445.5

619.1
608.5
636.0
627.2
646.5
635.8
551.9
543.1
562.5
551.9
551.9
543.1
562.5
551.9
584.0
733.0

658.7
658.6
659.4
656.0
670.6
670.4
618.5
615.0
629.4
629.4
618.5
615.0
629.4
629.4
571.3
423.4

623.3
594.4
647.2
636.0
650.7
621.7
563.1
551.9
566.7
537.8
563.1
551.9
566.7
537.8
601.1
744.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
6.0
6.0

ho[m]
0.0

h[m]
22.0

0.0

16.0

0.0

12.0

Źródła typu hala przemysłowa
Do obliczeń hałasu wzięto pod uwagę 20 źródeł hałasu typu hala przemysłowa:
Tabela 18 Współrzędne hal i poziomy hałasu wewnątrz oraz izolacyjność przegród
Nr
1
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
2
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
3
ŚCIANA
nr
1

X1[m]
368.2

Y1[m]
653.9

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0
80.0
322.4

Ra
30.0
30.0
30.0
30.0
25.0
743.1

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0
80.0
488.0

Ra
30.0
30.0
30.0
30.0
25.0
747.4

L_wew Ra
78.0
30.0

X2[m]
Y2[m]
390.1
642.0
Elementy
nr
x

X3[m]
384.6

Y3[m]
631.8

X4[m]
362.8

Y4[m]
643.7

y

dx

dy

R_el

357.3
724.5
Elementy
nr
x

345.8

702.8

310.8

721.4

y

dx

dy

R_el

538.2

717.7

484.0

731.8

y

dx

dy

R_el

542.2
733.3
Elementy
nr
x
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2
3
4
D
4
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
5
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
6
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
7
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
8
ŚCIANA
nr
1
2
3
4

78.0
78.0
78.0
78.0
412.3

30.0
30.0
30.0
30.0
770.3

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
379.4

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
799.5

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
460.6

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
673.8

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
406.2

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
687.0

L_wew
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
457.2

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
675.5

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0

458.0
745.8
Elementy
nr
x

407.5
788.4
Elementy
nr
x

473.8
667.0
Elementy
nr
x

433.9
673.1
Elementy
nr
x

473.8
667.0
Elementy
nr
x

465.0

760.0

420.1

783.8

y

dx

dy

R_el

403.0

777.0

374.7

788.2

y

dx

dy

R_el

483.1

687.3

469.9

694.0

y

dx

dy

R_el

426.3

657.0

398.3

671.8

y

dx

dy

R_el

469.5

658.4

453.2

666.4

y

dx

dy

R_el

0.0

10.0

0.0

6.8

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

22.0
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D
9
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
10
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
11
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
12
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
13
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
14
ŚCIANA

85.0
446.4

30.0
670.0

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
433.1

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
654.0

L_wew
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
384.6

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
631.9

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
368.2

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
653.9

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
322.6

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
742.9

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
278.0

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
766.0

469.4
658.2
Elementy
nr
x

460.2
639.8
Elementy
nr
x

429.8
608.1
Elementy
nr
x

381.8
680.5
Elementy
nr
x

278.1
765.9
Elementy
nr
x

298.7
Elementy

806.2

460.0

640.0

437.2

652.2

y

dx

dy

R_el

453.9

627.9

426.6

641.7

y

dx

dy

R_el

442.4

633.9

396.9

656.4

y

dx

dy

R_el

408.0

666.9

395.0

639.5

y

dx

dy

R_el

266.5

743.6

310.6

721.0

y

dx

dy

R_el

334.0

787.6

313.5

747.8

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

18.0

0.0

18.0
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nr
1
2
3
4
D
15
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
16
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
17
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
18
ŚCIANA
nr
1
2
3
4
D
19
ŚCIANA
nr
1
2

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
313.8

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
747.8

L_wew
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
583.2

Ra
35.0
35.0
35.0
35.0
30.0
650.6

L_wew
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
508.3

Ra
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
672.3

L_wew
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
578.1

Ra
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
615.2

L_wew
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
493.2

Ra
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
641.3

L_wew Ra
78.0
35.0
78.0
35.0

nr

x

322.6
743.0
Elementy
nr
x

534.9
675.4
Elementy
nr
x

586.8
631.7
Elementy
nr
x

571.4
601.4
Elementy
nr
x

512.9
631.2
Elementy
nr
x

y

dx

dy

R_el

343.0

783.1

334.1

787.4

y

dx

dy

R_el

528.3

661.9

576.2

637.0

y

dx

dy

R_el

578.0

615.3

500.0

656.1

y

dx

dy

R_el

483.8

646.2

491.2

660.6

y

dx

dy

R_el

509.5

624.9

490.4

634.9

y

dx

dy

R_el

0.0

16.0

0.0

19.0

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

9.0
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3
78.0
35.0
4
78.0
35.0
D
78.0
35.0
20
522.7
626.0
ŚCIANA
nr
L_wew Ra
1
75.0
35.0
2
75.0
35.0
3
75.0
35.0
4
75.0
35.0
D
75.0
30.0

508.9
599.6
Elementy
nr
x

557.6

574.6

571.4

601.7

y

dx

dy

R_el

0.0

12.0

- Źródła typu hala produkcyjna
Powyższy rysunek przedstawia numerację źródeł zgodną z tą wprowadzoną do programu
obliczeniowego.
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Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu
Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół inwestycji
Obliczenia równoważnego poziomu hałasu wokół inwestycji wykonano przy użyciu programu
komputerowego opartego o normę PN-ISO 9613-2 oraz instrukcję numer 338 ITB. Dane do obliczeń
zostały przygotowane w oparciu o instrukcję 311 ITB jeśli chodzi o metodę określenia mocy akustycznej
zastępczych źródeł hałasu dla ruchu pojazdów po terenie inwestycji.
Obliczenia wykonano w sieci punktów obliczeniowych o parametrach:
Pora dnia

Pora nocy

Obliczenia wykonano dla współczynnika pochłaniania gruntu G=0,3.
Przyjęty krok całkowania pozwala na określenie zasięgu oddziaływania akustycznego zakładu z
dokładnością do 10 m dla pory dnia i dla pory nocy.
Granice uciążliwości określa linia graniczna oddzielająca obszary odpowiadające poziomom o wartości
powyżej i poniżej wartości dopuszczalnej.
Dla pory dziennej jest to wartość 50 dB(A) zaś dla pory nocnej 40 dB(A).
Poniżej zamieszczono rysunki ilustrujące rozprzestrzenianie się dźwięku w rejonie
przedmiotowego zakładu dla pory dnia i pory nocy.
Jak widać z poniższych map zasięgi uciążliwości akustycznej analizowanego obiektu nie
przekraczają w żadnym punkcie granicy terenów chronionych czyli najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
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- Izofony oddziaływania akustycznego w porze nocy.
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- Izofony oddziaływania akustycznego w porze dnia.
Wnioski
Realizacja planowanej inwestycji, funkcjonującej przy przedstawionych w niniejszym
opracowaniu założeniach, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska zewnętrznego pod względem
emisji hałasu. Wynika to z zastosowania właściwego zagospodarowania terenu względem najbliższych
budynków chronionych oraz środków organizacyjnych i technicznych minimalizujących wpływ
uciążliwości zakładu w aspekcie akustycznym.
Aby wykluczyć uciążliwość akustyczną w porze nocnej zaproponowano ekranowanie placu
składowego węgla ekranem o wysokości 6m lub wałem ziemnym tej samej wysokości. Rozwiązanie
pozostawia się do dyspozycji Inwestora.
Uciążliwość wykraczająca w kierunku północnym na tereny zabudowy mieszkaniowej wynikała z
pracy ładowarki kołowej obsługującej taśmociąg również w porze nocy dlatego konieczne jest
zaekranowanie placu magazynowego węgla w celu obniżenia poziomu hałasu na najbliższej zabudowie
mieszkaniowej.
W porze nocy uciążliwość wykazuje największy zasięg ponieważ normy dopuszczalne dla tej pory
doby są o 10 dB niższe niż obowiązujące dla pory dnia.
Lokalizacja nowych źródeł została tak zaplanowana aby jak najmniej oddziaływała na tereny
mieszkaniowej zlokalizowane na północnym-wschodzie i wschodzie od granic Zakładu.
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Przedstawiona analiza akustyczna została wykonana metodą teoretyczną. Dla bezpieczeństwa
dane do obliczeń zostały celowo zawyżone w stosunku do wartości, jakie można uzyskać metodą
pomiarową zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęte moce akustyczne pojazdów, ale także parametry hałasu
wewnątrz hal i wartość współczynnika G pochłaniania gruntu.
Gwarantuje to w najgorszym razie uzyskanie zasięgów uciążliwości, jakie przedstawiają mapy akustyczne
dołączone do opracowania.
Zalecenia
Dla dalszej poprawy warunków akustycznych wokół rozpatrywanej inwestycji proponuje się
realizacje i przestrzeganie następujących zaleceń:
 niezwłocznie eliminować z pracy niesprawne urządzenia technologiczne pracujące na terenie
inwestycji, które mogą powodować podwyższony poziom hałasu w ich rejonie;
 nie dopuszczać do ruchu pojazdów ciężkich w porze nocnej.
Powierzchnia ziemi
Po zakończeniu budowy powierzchnia terenu w granicach lokalizacji inwestycji nie ulegnie
zmianie i nadal będzie oscylować wokół rzędnych 122,5 – 123,5 m n.p.m. Projektowane prace nie
doprowadzą do zmiany niwelety terenów okolicznych stąd można wnioskować o braku wpływ inwestycji
na ten komponent środowiska. Realizacja projektowanej inwestycji związana będzie jedynie z niewielkimi
pracami niwelacyjnymi w celu dostosowania powierzchni terenu do potrzeb posadowienia obiektów i
dróg oraz placów manewrowych.
Biorąc pod uwagę morfologię terenu i zakres projektowanych prac nie przewiduje się
występowania żadnych ruchów masowych i osunięć powierzchni ziemi. Obszar lokalizacji zakładu nie jest
też zagrożony ruchami masowymi ziemi, osuwiskami czy deflacją lub erozją eoliczną. Uwarunkowania
morfologiczne geologiczne, a przede wszystkim struktura tektoniczna terenu wykluczają zagrożenia
mogące ujemnie wpływać na zakład.
Wody powierzchniowe, gleba, fauna, flora i krajobraz
Eliminacja emisji niezorganizowanej pyłów i odorów, odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do gruntu i do wód powierzchniowych, prawidłowa gospodarka odpadami na terenie zakładu,
prawidłowy proces produkcyjny oraz ciąg komunikacyjny na terenie zakładu połączony z drogą publiczną
eliminuje jego wpływ na gleby okolicznych terenów.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe
zlokalizowane w najbliższej okolicy. Tym samym, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o ochronie środowiska
oraz z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121), oświadczamy,
że inwestycja instalacji biorafinerii pszennej nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w „Planie gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry”.
Ponadto gwarancją bezpieczeństwa inwestycji jest osiągnięcie i utrzymanie właściwej stabilności
procesu. Szczelne układy technologiczne na terenie zakładu, zorganizowany układ zbierania i
oczyszczania wód opadowych pozwalają wnioskować o braku wpływu całego zakładu, na jakość wód
podziemnych jak i powierzchniowych.
Odpowiednie przeszkolenie obsługi w zakresie czynności eksploatacyjnych, zasad BHP prowadzi
do wykluczenia awarii lub ewentualnych wycieków do gruntu podczas przeładunku odpadów, czy
substratów. Odpowiednie wykonanie i zapewnienie szczelności rurociągów technologicznych likwiduje
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zagrożenia związane z awarią, bądź wyciekiem. Dodatkowo zastosowaliśmy strategię minimalizacji
elementów korodujących w instalacjach na terenie całej inwestycji. Stały monitoring, kontrola stanu
technicznego obiektów urządzeń wraz z możliwością natychmiastowego odcięcia i zakończenia pracy
wszystkich urządzeń gwarantuje bezpieczeństwo na całym terenie inwestycji.
Na terenach zakładów zajmujących się przetwórstwem płodów rolnych można obserwować
obecność myszy i szczurów. Przyciąga je woda, pożywienie i możliwość schronienia, przez co mogą być
trudne do wyeliminowania. Ich obecność jest niepożądana, ponieważ mogą przenosić salmonellę i inne
choroby pokarmowe. Mogą również uszkadzać elementy maszyn (przewody). Jeżeli poprawna
eksploatacja instalacji nie eliminuje gryzoni i insektów, konieczne jest stosowanie środków chemicznych
do ich zwalczania.
Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga i nie zakłada wycinki drzew, ani krzewów. Biorąc
pod uwagę powyższe, przy uwzględnieniu zawartych w niniejszym raporcie obliczeń emisji do powietrza
i emisji hałasu można wnioskować, iż projektowana inwestycja nie będzie wywierała negatywnego
wpływu na ochronę przyrody.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego
Całkowite zapotrzebowanie na wodę do celów procesowych w ramach przedmiotowej inwestycji
bez uwzględnienia systemów odzysku i zawracania wody wyniesie 857 915 m3/rok. Duża część wody
zostanie jednak odzyskana w obrębie procesu dzięki zastosowaniu stacji wyparnej strumienia
pentozanów. Odpad pozostały po produkcji skrobi i glutenu pszennego, to jest frakcja pentozanowa, w
pierwszej kolejności będzie zatężony do zawartości około 25% suchej masy poprzez odparowanie
nadmiaru wody z wykorzystaniem linii wyparnej. Pozwoli to odzyskać około 52 m 3 wody na godzinę, to
jest około 412 000 m3 na rok. Oznacza to, że zapotrzebowanie na wodę świeżą netto, z uwzględnieniem
systemu odzysku wyniesie około 446 000 m3.
Środowisko gruntowo – wodne i gospodarka ściekami
Zakład będzie zaopatrywany w wodę na cele technologiczne z istniejącego ujęcia.
Całkowity bilans zapotrzebowania na wodę całej instalacji przedstawia się następująco:
Woda ogółem

857 915 m3/rok

Woda ogółem z uwzględnieniem systemów odzysku wody

446 000 m3/rok

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie zapewnia się, iż zaplanowane ilości zużywanej
wody na cele technologiczne istniejących/planowanych instalacji, będą mogły być pokryte z istniejącego
ujęcia wód podziemnych. Powstające ścieki technologiczne pochodzące z mycia instalacji
technologicznej (zbiorników, wymienników ciepła, rurociągów) jak i te, pochodzące z mycia posadzek
zawracane będą do procesu technologicznego, na etap przygotowanie zacieru do procesu fermentacji
etanolowej.
Ścieki socjalno – bytowe
Źródłem powstawania ścieków socjalno - bytowych będzie nowoprojektowane zaplecze
sanitarne, znajdujące się w jednej z części hali procesowej. Ścieki te będą odprowadzane do istniejącego
systemu kanalizacji sanitarnej, która prowadzi je następnie do funkcjonującej na terenie zakładu
komunalnej oczyszczalni ścieków. Na terenie zakładu, na północ od istniejącej biogazowni funkcjonuje
komunalna oczyszczalnia ścieków do której trafią ścieki zbierane przez istniejący system kanalizacji
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sanitarnej. Oczyszczalnia jest prowadzona przez firmę Grupa AWW Sp. z o. o. Sp. K., która powiada
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z komunalnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Zbiersk Cukrownia (działka nr. 76/1) do ziemi, za pośrednictwem wylotu
zlokalizowanego w rowie melioracyjnym RF w km 6+800 i dalej do rzeki Bawół. Decyzja z dnia 19.09.2008
nr OŚ.6223-56/08 ( ważna do 30.09.2018 ) ilości w decyzji Qśr.dob.= 300 m3/dobę, Qmax.dob.=350 m3/dobę,
Qroczne = 109 500 m3/dobę. Przewidywane ilości ścieków komunalno-bytowych, zostały określone na
podstawie normatywów zużycia wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Przyjęto wartość 60 dm 3/j.o.
dla pracowników produkcyjnych oraz 15 dm3/j.o dla pracowników biurowych. Powstająca ilość ścieków
socjalnych może zostać odprowadzona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ramach limitów
przyznanych oczyszczalni ścieków wspomnianych powyżej. Wielkości dotyczące zużycia wody i emisji
ścieków ilustrują poniższe tabele.
Tabela 19 Przeciętne normy zużycia wody

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stanowisko
technologiczne

2.

Stanowisko
biurowe

Zatrudnienie ogółem

Jednostka
odniesienia
[j.o.]

32 zatrudnionych (8
24 (8 osób na
osób na zmianę w
zmianie,
systemie trójzmianowym
system
z jedną brygadą
trójzmianowy)
pozostającą w zapasie)
2 zatrudnionych

2
zatrudnionych

Normy
zużycia
wody
[dm3/j.o. x
dobę]

Zużycia wody
[dm3/dobę]

60

24 * 60 = 1 440
dm3/dobę

15

2 * 15 = 30
dm3/dobę

ŁĄCZNIE

1 470 dm3/dobę

Proces technologiczny produkcji zachodzący w hali jest w pełni zautomatyzowany.
Uwzględniając powyższe do wyznaczenia ilości ścieków z terenu stacji przyjęto następujące założenia:
-

Ilość pracowników zatrudnionych na stanowiskach technologicznych – 8 osób/zmianę, w
systemie trójzmianowym z jedną brygadą zapasową pracować będą łącznie 32 osoby przy czym
w ciągu doby w zakładzie przebywać będą pracownicy z 3 zmian, to jest 24 osoby łącznie.

-

Ilość pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych – 2 osoby/dobę,

-

Ilość ścieków w stosunku do zużycia świeżej wody – 90 %.

Obliczoną na tej podstawie przewidywaną ilość ścieków zestawiono w tabeli 20.
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Tabela 20 Przewidywana ilość ścieków komunalno - bytowych z terenu zakładu
Lp.

Jednostka odniesienia
(j.o.)

Ilość
jednostkowa

Całkowite
zużycie wody
[dm3/dobę]

Współczynnik
przeliczeniowy
woda/ścieki

Ilość ścieków
[dm3/dobę]

1.

1 zatrudniony

24

1 440

0,9

1 296

2.

1 zatrudniony

2

30

0,9

27

Łączna ilość ścieków: 1 323 dm3/dobę. Ścieki będą zawierały zanieczyszczenia typowe dla
ścieków bytowych i będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ramach
istniejących, przyznanych limitów dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbiersk Cukrownia (działka
numer 76/1).
Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe i roztopowe nie będą w żaden sposób stanowić uciążliwości. Wody z dachów
oraz z powierzchni utwardzonych będą trafiać do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. W
miejscach gdzie może dochodzić do ich zanieczyszczenia (plac manewrowy, drogi), będą zbierane do
studzienek wyposażonych w odpowiednie separatory zanim trafią do istniejącego systemu kanalizacji
deszczowej.
Tabeli poniżej podaje w formie sumarycznej wszystkie podstawowe dane dotyczące wód
deszczowych.
Tabela 21 Podstawowe dane dotyczące wód deszczowych

Lp.

Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia
zlewni

Współczynnik
spływu

Powierzchnia
zredukowana

F [m2]

F [ha]



Fz [ha]

22 350,0
11 260,0
1 500,0
9 650,0

2,2
1,1
0,2
1,0

0,9
0,9
0,8
0,1

2,0
1,0
0,1
0,1

4,6

2,6

3,2

Natężenie deszczu miarodajnego q

130

[dm3 / s/ha]

Natężenie deszczu średniego

15

[dm3 / s/ha]

ŁĄCZNA ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH W CZASIE DESZCZU
MIARODAJNEGO

416

[dm3/s]

ŚREDNI SPŁYW WÓD DESZCZOWYCH

48

[dm3/s]

1
2
3
4

Dachy zabudowań
Drogi, place
Parkingi
Tereny zielone
Suma

Warto jednocześnie zauważyć, że całość terenu wykorzystywanego do realizacji inwestycji jest w
chwili obecnej utwardzona i wody deszczowe z niego odprowadzane są do istniejącego systemu wód
deszczowych. W efekcie realizacji inwestycji część terenu posiadająca aktualnie funkcje dróg, parkingów
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i placów zostanie zabudowana obiektami kubaturowymi (budynkami). Nie zmienia to jednak w żaden
sposób gospodarki wód deszczowych (dla obu przypadków współczynnik spływu jest identyczny).
Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych oczyszczane będą w separatorze koalescencyjnym
z bypasem, odmulaczem i automatycznym zamknięciem (lub równoległym systemie kilku tego rodzaju
układów). Wielkość separatora należy dostosować do ostatecznych obliczeń bilansu wód opadowych
z nawierzchni utwardzonych. Przewiduje się że będzie on musiał mieć przepustowość nominalną około
50 dm3/s i maksymalną około 500 dm3/s. Nie wyklucza się funkcjonowania np. dwóch separatorów w
zależności od ostatecznych rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnych i spadków sieci kanalizacji
deszczowej. W chwili obecnej brak jest możliwości wskazania jednoznacznej lokalizacji separatora(ów),
wiadomo, że będą one umiejscowione na zakończeniu sieci kanalizacji deszczowej z nawierzchni
utwardzonych.
Jakość wód opadowych będzie odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006r. 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. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) i zawierać:
- zawiesiny nie więcej niż 100 mg/dm3
- substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/dm3
i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne.
Wody opadowe planuje się odprowadzić do istniejącej, zakładowej sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z ich aktualną formą zagospodarowania.
Ścieki technologiczne
Niewielkie ilości ścieków pochodzące z mycia instalacji technologicznych oraz posadzek będą
zawracane do procesu na etap przygotowania zacieru do fermentacji.
Szczelne układy technologiczne na terenie zakładu, zorganizowany układ zbierania i oczyszczania
wód opadowych pozwalają wnioskować o braku wpływu całego zakładu, na jakość wód podziemnych jak
i powierzchniowych.
Dobra materialne i dobra kultury
Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności i charakter zabudowy prognozuje się, że
instalacja wpisana w krajobraz przemysłowo – rolniczy i istniejące zabudowania nie wprowadzi bardzo
dużego dysonansu w krajobrazie poddanym już antropopresji i co najważniejsze nie będzie wywoływać
konfliktów społecznych związanych z walorami widokowymi okolicznych terenów.
W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych śladów świadczących o
istnieniu obiektów lub przedmiotów stanowiących wytwór dawnych kultur prace winny zostać
przerwane, miejsce zabezpieczone, a o zaistniałym fakcie powiadomić należy właściwe organy
administracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015, poz.
1789).
Gospodarka odpadami
W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na
etapie budowy projektowanej inwestycji oraz szacunkowe ich ilości.
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Tabela 22 Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów powstających na etapie budowy
Ilość Gospodarowanie odpadami w tym
Lp.
Rodzaj
Kod
[Mg] miejsce i sposób magazynowania
5
Gromadzenie selektywne w
1 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
wydzielonych i opisanych pojemnikach
15 01 02
5
2 Opakowania z tworzyw
umieszczonych na placu budowy.
sztucznych
Przekazywanie odpadów podmiotom
15 01 03
5
3 Opakowania z drewna
posiadającym stosowne zezwolenia na
ich transport i odzysk.
15 01 04
3
4 Opakowania z metali
Odpady zostaną poddane odzyskowi
3
5 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
poza terenem ich wytworzenia.
15 01 06
4
6 Zmieszane odpady
opakowaniowe
17 02 01
10
Selektywne umieszczanie do opisanych
7 Drewno
pojemników ustawionych na placu
budowy i przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwienia. Transport i odzysk
lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
17 02 02
2
Selektywne umieszczanie do opisanych
8 Szkło
pojemników ustawionych na placu
budowy i przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwienia. Transport i odzysk
lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
17 04 05
30
Selektywne umieszczanie do opisanych
9 Żelazo i stal
pojemników ustawionych na placu
budowy i przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwienia. Transport i odzysk
lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
17 04 11
2
Selektywne umieszczanie do opisanych
10 Kable inne niż wymienione w
17 04 10
pojemników ustawionych na placu
budowy i przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwienia. Transport i odzysk
lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
11 Gleba i ziemia, w tym kamienie 17 05 04 2 500 Selektywne magazynowanie na
inne niż wymienione
wydzielonych placach na terenie
w 17 05 03
budowy. Część mas ziemnych zostanie
przeznaczona na miejscu do niwelacji
terenu po zakończeniu budowy. Gleba
zostanie wykorzystane na wykonanie
podbudowy podłoża na terenach
przeznaczonych pod zieleń ozdobną w
obrębie zakładu.
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12

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 01

15

Gromadzenie w specjalnym pojemniku i
przekazywanie do unieszkodliwienia
przez składowanie.

Na etapie budowy zakładu minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów polegać będzie na
selektywnym demontażu i gromadzeniu poszczególnych ich rodzajów w przystosowanych pojemnikach,
co umożliwi maksymalne ich odzyskanie i ponowne wykorzystanie, czyli wydłużenie cyklu życiowego.
W efekcie użytkowania (eksploatacji) obiektów biorafinerii pszennej powstawać będą różnego
rodzaju odpady, będące wynikiem przebywania ludzi oraz prowadzenia procesów produkcyjnych.
Zgodnie z nomenklaturą stosowaną będą to odpady komunalne i odpady przemysłowe. Odpady te
podzielić można na trzy grupy:


odpady komunalne – będące wynikiem przebywania ludzi na terenie instalacji (spożywanie
posiłków, toaleta, itp.)



odpady poużytkowe – będące wynikiem zużywania się maszyn i urządzeń wchodzących w skład
wyposażenia instalacji oraz pojazdów samochodowych pracujących na potrzeby instalacji



odpady technologiczne (produkcyjne) – będące wynikiem stosowanych na terenie zakładu
metod i technologii produkcji.

Jedynym odpadem związanym bezpośrednio z prowadzonymi procesami produkcyjnymi
powstającym w nowoprojektowanym zakładzie będzie strumień pentozanów, nazywany też skrobią C
(odpad o kodzie 02 03 80), który będzie od razu, na bieżąco poddawany procesowi odzysku R3 w
nowoprojektowanym dziale produkcji alkoholu etylowego (gorzelni). W pierwszej kolejności strumień
pentozanów (skrobi C) trafiał będzie na instalację wyparną celem odzyskania wody (na tym etapie
odzyskane zostanie około 52 m3 wody na godzinę, to jest około 412 000 m3 na rok) i zatężenia masy
suchej, a później zostanie wykorzystany jako surowiec do produkcji alkoholu etylowego. Ilość
powstającego strumienia pentozanów (skrobi C) wyniesie 71 Mg na godzinę, to jest około 563 000 Mg
rocznie. Po produkcji alkoholu etylowego nie pozostanie natomiast żaden odpad. Całość generowanego
wywaru będzie zatężania na instalacji wyparnej i suszona do formy produktu DDGS.
W tabeli 23 przedstawiono prognozowany wykaz tych odpadów, ich ilości oraz sposób
gospodarowania nimi.
Tabela 23 Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji inwestycji
Lp. Rodzaj
Kod
Ilość
Sposób gospodarowania
Miejsce magazynowania
Odpad ten, nazywany
Występuje tylko na
1 Wytłoki, osady 02 03 80 563 000
i inne odpady z
m3/a
strumieniem pentozanów
etapie pośrednim
przetwórstwa
(1 706
lub skrobią C będzie na
procesu produkcji (po
3
produktów
m /d)
bieżąco, w sposób ciągły
zakończeniu części
roślinnych.
przekazywany na instalację produkcji skrobi a przed
produkcji etanolu, gdzie
przekazaniem na
posłuży jako surowiec co do instalację produkcji
produkcji w ramach
etanolu). Przetwarzany
procesu odzysku R3. W
na bieżąco i
pierwszej kolejności
bezpośrednio w
strumień zostanie
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2

Opakowania z
papieru
tektury

15 01 01

10 Mg/a

3

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

15 01 02

10 Mg/a

4

Opakowania z
drewna
(palety)

15 02 03

10 Mg/a

5

Opakowania z
metalu

15 01 04

15 Mg/a

6

Opakowania ze
szkła

15 01 07

5 Mg/a

7

Materiały
filtracyjne
(zużyte filtry
do wody)

15 02 03

3 Mg/a

8

Zużyte
urządzenia
inne niż
wymienione w
16 02 09 do 16
02 13 – zużyte

16 02 14

0,05 Mg/a

przekazany na linię
wyparną. Na tym etapie
odzyskane zostanie około
52 m3 wody na godzinę, tj.
około 412 000 m3 na rok
wody procesowej. Zatężony
strumień natomiast będzie
poddany procesom
przetwórczym w ramach
linii produkcji alkoholu
etylowego.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu.
Okresowo przekazywane do
odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

projektowanych
instalacjach.

Wydzielone miejsce
składowania w ramach
zasadniczej hali głównej
całości instalacji
technologicznej.
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9

10

części
komputerowe
Odpady i
złomy
metaliczne
oraz stopów
metali
Inne
niewymienion
e odpady –
złoże
filtracyjne ze
skruberów

17 04
01,
17 04 05

5 Mg/a

Odpady z eksploatacji
urządzeń technicznych

19 08 99

2 Mg/a

Zużyte organiczne wkłady
skruberów przekazane do
odzysku. Odpad nie będzie
magazynowany na terenie
zakładu, będzie odbierany
bezpośrednio po wymianie
złoża przez firmę
wykonująca usługę.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do
unieszkodliwiania.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

11

Osad z
klarowania
wody

19 09 02

3,0 Mg/a

12

Nasycone lub
zużyte żywice
jonowymienne

19 09 05

1,0 Mg/a

13

Syntetyczne
oleje
silnikowe,
przekładniowe
i smarowe

13 02
05*

0,5 Mg/a

14

Mineralne
oleje
silnikowe,
przekładniowe
i smarowe

13 02
05*

0,5 Mg/a

15

Opakowania
zawierające
substancje
niebezpieczne
lub nimi
zanieczyszczon
e
Czyściwo i
zanieczyszczon
a odzież
ochronna

15 01
10*

0,02 Mg/a

15 02
02*

0,1 Mg/a

16

Wydzielone miejsce
składowania w ramach
zasadniczej hali głównej
całości instalacji
technologicznej.
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17

Filtry olejowe

16 01
07*

0,05 Mg/a

18

Elementy
zawierające
rtęć

16 01
08*

0,01 Mg/a

19

Zużyte
urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy –
świetlówki
Baterie i
akumulatory
ołowiowe

16 02
13*

0,02 Mg/a

16 06
01*

0,05 Mg/a

Baterie i
akumulatory
niklowo –
kadmowe

16 06
02*

0,003

20

21

Mg/a

Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie
zakładu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

Likwidacja instalacji jak i całego zakładu może przebiegać dwuwariantowo:
· wariant I – likwidacja zakładu zajmującego się dotychczasową produkcją i zmiana profilu produkcji
i usług,
· wariant II - likwidacja zakładu zajmującego się dotychczasową produkcją i demontaż całej
infrastruktury, oraz przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego. Wariant ten jest jednak mało
prawdopodobny i nie brany pod uwagę przez Inwestora.
Prace likwidacyjne w wariancie II doprowadzą do powstania znacznej ilości odpadów, które
należy przekazać do odzysku i wykorzystania.
Tabela 24 Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych w trakcie likwidacji
Ilość
Lp. Rodzaj
Kod
Sposób gospodarowania
[Mg]
1 Odpady
17 01 01 3525 Bezpośrednio po wytworzeniu
betonu oraz
magazynowane w przystosowanych
gruz betonowy
pojemnikach i przekazywane do
z rozbiórek i
odzysku specjalistycznym firmom.
remontów
2 Odpady innych 17 01 03
37
Bezpośrednio po wytworzeniu
materiałów
magazynowane w przystosowanych

Miejsce
magazynowania
Wydzielone
miejsce
składowania na
terenie działki.
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3

ceramicznych i
elementów
wyposażenia
Drewno

pojemnikach i przekazywane do
odzysku specjalistycznym firmom.
17 02 01

3

4

Szkło

17 02 02

2

5

Żelazo i stal

17 04 05

150

6

Kable inne niż
wymienione w
17 04 10

17 04 11

3

7

Materiały
izolacyjne inne
niż
wymienione w
17 06 01 i 17
06 03

17 06 04

10

8

Niesegregowa
ne (zmieszane)
odpady
komunalne

20 03 01

4

Selektywne umieszczanie do opisanych
pojemników ustawionych na placu
rozbiórki i przekazywanie do odzysku
lub unieszkodliwienia. Transport i
odzysk lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
Selektywne umieszczanie do opisanych
pojemników ustawionych na placu
rozbiórki i przekazywanie do odzysku
lub unieszkodliwienia. Transport i
odzysk lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
Magazynowanie na terenie zakładu w
wyznaczonym i opisanym miejscu.
Okresowo przekazywane do odzysku.
Magazynowanie na terenie zakładu w
wyznaczonym i opisanym miejscu.
Okresowo przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwienia. Transport i
odzysk lub unieszkodliwienie zapewnią
podmioty posiadające stosowne
zezwolenia.
Selektywne magazynowanie na
wydzielonych placach na terenie
budowy. Część mas ziemnych zostanie
przeznaczona na miejscu do niwelacji
terenu po zakończeniu budowy. Gleba
zostanie wykorzystane na wykonanie
podbudowy podłoża na terenach
przeznaczonych pod zieleń ozdobną w
obrębie zakładu.
Gromadzenie w specjalnym pojemniku
i przekazywanie do unieszkodliwienia
przez składowanie.

Zdrowie i życie ludzi
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedstawione w raporcie ograniczają
uciążliwość instalacji do minimum. Emisja hałasu i substancji do powietrza nie powinny powodować
uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i nie będą zagrażać zdrowiu i życiu ludności, oraz obszarom
cennym przyrodniczo pod warunkiem prowadzenia prawidłowego procesu technologicznego i używania
sprawnych maszyn i urządzeń. Prawidłowa gospodarka odpadami na etapie budowy i eksploatacji
zakładu decydować będzie o braku narażenia ludności na przenoszenie chorób. Ochrona ludności przed
potencjalnym zagrożeniem substancjami migrującymi w wodach podziemnych wymaga
specjalistycznych rozwiązań technicznych i technologicznych, które zostały przedstawione w raporcie.
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Biorąc pod uwagę powyższe, oraz całą przeprowadzoną w raporcie analizę wpływu inwestycji na
środowisko należy uznać, że instalacja po zakończeniu rozbudowy nie będzie oddziaływać negatywnie
na zdrowie i życie ludności pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska, BHP i p.poż.
Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska związanego z samym
procesem technologicznym. Ewentualna awaria czy nieprawidłowy przebieg procesu powoduje jego
zatrzymanie. Negatywne dla środowiska skutki takich sytuacji powinny mieć zasięg ograniczony do
terenu zakładu.
Zagrożenie nadzwyczajne, związane z przypadkowym lub celowym uszkodzeniem obiektu
występują w niewielkim stopniu, z uwagi na możliwość stałej kontroli stanu technicznego urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni ziemi i pod ziemią.
Wszelkie wymagane odrębnymi przepisami uzgodnienia dotyczące obiektów kubaturowych,
urządzeń i instalacji powinny być zawarte w projekcie technicznym.
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POTENCJALNIE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko
Ocena bezpośredniego wpływu oddziaływania na środowisko opisywanego przedsięwzięcia
polega na oszacowaniu jego wpływu na poszczególne elementy środowiska w trakcie użytkowania
instalacji.
Wpływ pośredni inwestycji na środowisko został przedstawiony, jako skutki spowodowane w
środowisku przez niewłaściwe postępowanie.
Skumulowane oddziaływanie instalacji, to sumaryczne obciążenie wszystkich elementów
środowiska w krótkim czasie.
Stałe oddziaływanie instalacji można określić na podstawie stałych parametrów procesów
technologicznych powodujące jednakowe skutki w środowisku na przestrzeni dłuższego czasu.
Chwilowe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko cechuje określenie emisji w jednostce
czasu. Korzystanie instalacji ze środowiska wynikać może z wykorzystywania jego zasobów, bądź z
powstających emisji.
Bezpośrednim skutkiem wynikającym z istnienia przedsięwzięcia będą emisje do środowiska oraz
przekształcenia terenu pod względem przestrzenno – fizjograficznym.
Oddziaływanie średnioterminowe analizowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające z
zanieczyszczenia powodowanego działalnością inwestycji polegać może przede wszystkim na
powtarzaniu jednostkowych operacji związanych z dostawą i odbiorem surowców – emisją do powietrza
ze spalania paliw (w czasie kilkunastu-kilkudziesięciu lat). Ten rodzaj zanieczyszczeń posiada jednak
niewielki zasięg oddziaływań.
Oddziaływaniem długoterminowym wynikającym z funkcjonowania analizowanego zamierzenia
inwestycyjnego będzie propagacja hałasu, w głównej mierze komunikacyjnego. Wyliczony teoretycznie
poziom hałasu zewnętrznego dla terenu najbliższej zabudowy mieszkaniowej, po zrealizowaniu
inwestycji, nie będzie powodować przekroczenia standardów akustycznych na terenach chronionych
zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
Wyniki obliczeń hałasu z programu obliczeniowego wraz z mapami hałasu zostały przedstawione w treści
raportu oraz w załącznikach.
Na podstawie powyższych analiz, można stwierdzić, iż rozpatrywany zakład nie będzie w
perspektywie długoterminowej powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicach
terenów chronionych prawnie przed hałasem.
Potencjalne długoterminowe oddziaływanie dotyczyć będzie wytwarzania odpadów – będą one
powstawać podczas normalnej eksploatacji zakładu. Nie przewiduje się oddziaływania
długoterminowego planowanego zamierzenia na środowisko wynikającego z emisji zanieczyszczeń do
wód czy gruntu.
Przewidywane oddziaływanie wtórne będzie wynikać w głównej mierze, z dalszego
zagospodarowania w kierunku przemysłowym omawianego obszaru. Prognozować można dalsze
pogłębienie antropopresji na ten przekształcony już antropogenicznie teren.
Koncepcja projektowanej instalacji przewiduje produkcję skrobi pszennej oraz alkoholu
etylowego i całkowite zagospodarowanie odpadów wywaru i ścieków technologicznych.
Projektowana instalacja służyć będzie między innymi realizacji podstawowego zapisu
obowiązującej ustawy o odpadach mówiącego o konieczności poddawania odpadów w pierwszej
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kolejności odzyskowi. Dzięki temu planowana działalność przyczyni się tym samym do wydłużenia cyklu
życiowego produktów wraz z ich ostatecznym odzyskiem i wykorzystaniem.
Analiza odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu
Analizując odporność przedsięwzięcia na zmiany klimatu, z uwagi na zmieniające się warunki
klimatyczne w kraju, obserwujemy wzmożone anomalie pogodowe objawiające się silniejszymi wiatrami,
czy wzrastającą liczbą powodzi.
Teren, na którym będzie znajdować się inwestycja, charakteryzuje się średnią roczną ilością
opadów nie przekraczającą 511 mm. Jest to nie duża ilość w stosunku do pozostałych części naszego kraju
i nie stanowi zagrożenia na danym obszarze.
Teren gminy, w której planowana jest inwestycja, położony jest w dorzeczu Odry. Obszar inwestycji
znajduje się w odległości około 10 kilometrów w linii prostej od granicy terenu zalewowego oznaczonego
numerem M-33-12-B-b-4 (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).
Ostatnia powódź spowodowana podniesieniem wód w Prośnie miała miejsce w 2010 roku.
Istnieje więc minimalne prawdopodobieństwo powodziowe. Mimo to inwestycja będzie przygotowana
na tego rodzaju zagrożenia, a wszystkie zbiorniki i rurociągi wykonane będą z wysokiej jakości stali, która
zapewni ich szczelność.
Warto dodać, iż średnia prędkość wiatru w danym regionie to około 3-4 metrów/sekundę.
Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Wiatr jest łagodny nie stanowiący
zagrożenia. Zbiorniki i magazyny wyposażone będą w jednolitą konstrukcję, co wykluczy ryzyko
oderwania jakichkolwiek części konstrukcji do minimum oraz zniweluje ryzyko zagrożeń z tym
związanych.
Teren inwestycji nie jest zagrożony wstrząsami sejsmicznymi.
Tabela 25 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko na etapie budowy i likwidacji

Wpływy z
realizacji
inwestycji

Środowisk
o
biologiczn
Środowisko
e (flora i
akustyczne
fauna),
Natura
2000

Ze względu na Rejon
zasięg
zakładu
oddziaływani
a obejmują:
teren zakładu,
rejon zakładu,
gmina,
województwo
, region

Wody
Środowisko
powierzchnio
Powietrze
Wody
społecznowe i
atmosferycz
podziemne i
historyczne i
środowisko
ne i klimat
gleby
kulturowe
hydrogeologi
czne

Rejon zakładu Teren
zakładu

Ze względu na Krótkotrwa Krótkotrwałe
czas trwania” łe

Rejon
zakładu

Rejon
zakładu

Rejon zakładu

Krótkotrwałe Krótkotrwałe Krótkotrwałe Krótkotrwałe
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krótkotrwałe,
długotrwałe
Ze względu na Mało
Oczywiste
p-stwo
prawdopo
wystąpienia: dobne
mało
prawdopodob
ne,
prawdopodob
ne, wysoce pbne,
oczywiste

Prawdopodo Mało
Mało
Mało
bne
prawdopodo prawdopodo prawdopodo
bne
bne
bne

Ze względu na Izolowane Izolowane
skutki:
izolowane,
interaktywne,
skumulowane

Izolowane

Izolowane

Izolowane

Izolowane

Ze względu na Odwracaln Odwracalne
odwracalność e
: odwracalne,
nieodwracaln
e

Odwracalne

Odwracalne

Odwracalne

Odwracalne

Wpływ na
różne grupy
społeczne:
tak, nie,
możliwe

Możliwe

Możliwe

Możliwe

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Ze względu na Bezpośred Pośrednie
zakres
nie
przestrzenny i
czasowy:
bezpośrednie,
pośrednie

Pośrednie

Pośrednie

Pośrednie

Pośrednie

Znaczące na
środowisko:
tak, nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Możliwe

Mają
Nie
charakter
nadzwyczajny
ch zagrożeń
środowiska:
tak, nie

Nie

Nie
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Tabela 26 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko na etapie eksploatacji

Wpływy z
realizacji
inwestycji

Środowisko
biologiczne
Środowisko
Powietrze
Wody
(flora i
Środowisko
społecznoatmosferycz
podziemne i
fauna),
akustyczne
historyczne i
ne i klimat
gleby
Natura
kulturowe
2000

Ze względu na Rejon
zasięg
zakładu
oddziaływania
obejmują:
teren zakładu,
rejon zakładu,
gmina,
województwo,
region

Rejon
zakładu

Rejon
zakładu

Rejon
zakładu

Rejon
zakładu

Wody
powierzchnio
we i
środowisko
hydrogeologi
czne
Rejon zakładu

Ze względu na Długotrwał Długotrwałe Długotrwałe Długotrwałe Krótkotrwałe Krótkotrwałe
czas trwania” e
krótkotrwałe,
długotrwałe
Ze względu na Mało
Oczywiste
p-stwo
prawdopod
wystąpienia: obne
mało
prawdopodob
ne,
prawdopodob
ne, wysoce pbne, oczywiste
Ze względu na Izolowane
skutki:
izolowane,
interaktywne,
skumulowane

Prawdopodo Mało
Mało
Mało
bne
prawdopodo prawdopodo prawdopodo
bne
bne
bne

Interaktywn Interaktywne Izolowane
e

Izolowane

Izolowane

Ze względu na Odwracalne Odwracalne Odwracalne
odwracalność:
odwracalne,
nieodwracalne

Odwracalne

Odwracalne

Odwracalne

Wpływ na
Możliwe
różne grupy
społeczne: tak,
nie, możliwe

Możliwe

Możliwe

Możliwe

Możliwe

Możliwe
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Mają
Nie
charakter
nadzwyczajnyc
h zagrożeń
środowiska:
tak, nie

Nie

Ze względu na Pośrednie
zakres
przestrzenny i
czasowy:
bezpośrednie,
pośrednie
Znaczące na
środowisko:
tak, nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Bezpośredni Bezpośredni Pośrednie
e
e

Pośrednie

Pośrednie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Ocena wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska została przeprowadzona na
podstawie informacji uzyskanych od projektantów, producentów maszyn i urządzeń planowanych do
zastosowania oraz w oparciu o doświadczenie w tej dziedzinie w analogicznych obiektach.
Ponadto w fazie eksploatacji inwestycji proponuje się monitoring, który polegał będzie przede
wszystkim na okresowym sprawdzaniu stanu technicznego i szczelności urządzeń technicznych, które
warunkują m.in. nieprzenikanie substancji zanieczyszczających do środowiska gruntowo-wodnego.
Poszczególne oddziaływania na środowisko nie będą się kumulowały. Zastosowane środki
zabezpieczeń przed nadmierną i uciążliwą emisją substancji i energii do środowiska nie spowodują
nieuzasadnionego przenoszenia obciążeń z jednego komponentu środowiska na drugi. Ochrona
poszczególnych komponentów środowiska w projektowanej instalacji nie będzie osiągana kosztem
zwiększenia uciążliwości dla pozostałych komponentów.
Analiza wpływu przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany
Analizując wpływ przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany, poniżej przedstawiono charakter
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie funkcjonowania:
1. Powierzchnia ziemi i gleby
Prawidłowa eksploatacja instalacji praktycznie wyklucza oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwagi
na fakt, że zarówno teren, na którym zlokalizowany jest zakład, jak i tereny przyległe, zostaną
uszczelnione i utwardzone. Możliwe negatywne oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi
może polegać na zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi
pochodzącymi z ruchu pojazdów. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego teren
przedmiotowej inwestycji zostanie utwardzony, a wody opadowe będą oczyszczane za pomocą
separatora.
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, która
prowadzi je następnie do funkcjonującej na terenie zakładu komunalnej oczyszczalni ścieków.
2. Wody powierzchniowe
Prawidłowa eksploatacja instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe,
z uwagi na ich brak w zasięgu oddziaływania inwestycji.
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3. Wody podziemne
Potencjalne źródło zagrożenia może stanowić wyciek substancji ropopochodnych z pojazdów.
Uszczelnienie terenu zakładu oraz zastosowanie separatora(ów) substancji ropopochodnych wykluczy
możliwość negatywnego oddziaływania.
4. Powietrze
Szczegółową charakterystykę wpływu inwestycji na powietrze opisano w raporcie. Zakład nie będzie
powodował pogorszenia stanu jakości powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł
prawny.
5. Klimat akustyczny
Analiza wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia opisano w
raporcie. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący klimat
akustyczny.
6. Flora i fauna
Realizacja inwestycji nie wpłynie na funkcjonowanie i integralność obszarów Natura 2000. W związku
z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew ani krzewów. Na terenie nieruchomości
przeznaczonej pod inwestycję nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin ani
zwierząt.
7. Dobra kultury
Eksploatacja inwestycji nie wpłynie w żaden sposób na dobra kultury.
8. Krajobraz
Budowa zakładu wpisuje się w charakter zabudowy rolno / przemysłowej w terenie. Obecnie teren
działki jest częściowo zabudowany.
9. Ludzi
Budowa i prawidłowa eksploatacja instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi.
Użytkowanie zasobów naturalnych
Funkcjonowanie projektowanej inwestycji będzie mieć miejsce bez bezpośredniego korzystania
z zasobów naturalnych i nie ograniczy dostępności do złóż kopalin dla potrzeb gospodarki.
Zastosowane metody prognozowania
Ocenę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie:
 badań emisji zanieczyszczeń do powietrza i opadów atmosferycznych w ramach monitoringu
państwowego IMGW, WIOŚ;
 danych archiwalnych z dokumentacji hydrogeologicznych rejonu lokalizacji inwestycji;
 danych dotyczących planowanej działalności;
 analizy map topograficznych;
 ogólnej wiedzy o przedmiocie;
 wizji terenowej w miejscu lokalizacji inwestycji;
 danych o rozwiązaniach projektowych;
 wizji lokalnej na innych obiektach związanych z produkcją skrobi pszennej, oczyszczania ścieków
w Polsce jak i innych krajach wspólnoty oraz w Azji;
 obowiązujących aktów prawnych.
Wnioski wynikające z analizy tych materiałów opracowano metodą porównawczą do
budowanych i istniejących tego typu obiektów w Polsce i pozostałych krajach Europy. Jako podstawowe
założenia do prognozy przyjęto:
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publikowane dane o emisji zanieczyszczeń do powietrza, o hałasie;
stan i plan zagospodarowania terenu;
koncepcję budowy instalacji wraz z danymi od projektantów.

Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko
Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny, punkt ten nie dotyczy
omawianego przypadku.
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MINIMALIZACJA SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Minimalizację wpływu na środowisko całego zakładu po zakończeniu budowy zagwarantuje:
 zastosowanie pełnej, kompleksowej linia biorafinacji całkowicie wykorzystującej 100% potencjału
organicznego surowca w sposób możliwie najefektywniejszy środowiskowo, energetycznie i
ekonomicznie;
 funkcjonowanie dróg wewnętrznych i placów utwardzonych;
 funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej z układem oczyszczania wód opadowych z
ropopochodnych z nawierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem do środowiska;
 istniejący system kanalizacji sanitarnej, która prowadzi je następnie do funkcjonującej na terenie
zakładu komunalnej oczyszczalni ścieków;
 selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych miejscach i w
przystosowanych pojemnikach;
 prawidłowa gospodarka odpadami zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne i
obojętne;
 zamknięty układ wód chłodniczych;
 ograniczenie zużycia wody procesowej poprzez zastosowanie instalacji wyparnych odzyskujących
wodę;
 wykorzystanie części strugi wody myjącej powstającej podczas mycia w dziale przygotowania
zacieru;
 wykorzystanie odpadu z produkcji skrobi jako cennego surowca do produkcji alkoholu etylowego;
 przestrzeganie reżimu technologicznego w celu eliminacji wpływu uciążliwości odorowej zakładu;
 funkcjonowanie stałych i półstałych instalacji ochrony ppoż.;
 prowadzenie procesu technologicznego w zamkniętych instalacjach;
 wydzielenie stref zagrożenia wybuchem wokół instalacji i obiektów wymagających tego rodzaju
ochrony;
 zapewnienie wody dla celów p.poż.;
 zautomatyzowanie procesu technologicznego;
 stosowanie wysokosprawnych urządzeń ograniczających emisję we wszystkich kluczowych
miejscach;
 bezpieczne dla środowiska i ludzi magazynowanie środków chemicznych używanych w procesie
technologicznym;
 magazynowanie poszczególnych odpadów w przystosowanych pojemnikach i przekazywanie ich
do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
 chłodzenie przeponowe wszystkich wymagających tego linii produkcyjnych z wykorzystaniem
systemu chłodni wentylatorowych.
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SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII
Prawidłowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana instalacja biorafinerii
przetwarzającej ziarna zbóż, będzie w sposób minimalny oddziaływać na środowisko. Zastosowane
rozwiązania techniczne i zabezpieczenia przedstawione w niniejszym raporcie zapewnią ochronę
wszystkich komponentów środowiska przed zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono porównanie
projektowanych do zastosowania technologii z wymaganiami, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Tabela 27 Sposób realizacji wymagań art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska
Wymagania
Stosowanie substancji o
małym potencjale zagrożeń
Efektywne wytwarzanie i
wykorzystanie energii
Zapewnienie racjonalnego
zużycia wody i innych
surowców oraz materiałów
i paliw

Stosowanie technologii
bezodpadowych i
małoodpadowych oraz
możliwość odzysku
powstających odpadów

Rodzaj, zasięg oraz
wielkość emisji

Wykorzystanie
porównywalnych procesów
i metod i postęp naukowo
techniczny

Sposób realizacji
W procesie produkcyjnym będą stosowane niezbędne środki chemiczne,
które pod warunkiem prawidłowego magazynowania i użytkowania nie
stanowią zagrożenia.
Wszystkie
urządzenia
zasilane
energią
elektryczną
będą
charakteryzowały się wysoką sprawnością.
Zużycie wszystkich surowców i produktów będzie warunkowane
procesem technologicznym i zoptymalizowane automatycznie. Zużycie
wody będzie minimalizowane poprzez maksymalne zamknięcie obiegów
technologicznych. Całość linii chłodzenia w trybie zamkniętym. Ponad
połowa zapotrzebowania na wodę do procesów technologicznych będzie
odzyskiwana na wysokosprawnej instalacji wyparnej (wyparki
pentozanów / skrobi C).
Projektowana inwestycja służyć będzie realizacji podstawowego zapisu
obowiązującej ustawy o odpadach mówiącego o konieczności
poddawania odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi. Planowana
działalność polegająca na produkcji skrobi i alkoholu etylowego z
surowców pochodzenia rolniczego przyczyni się do pozyskania
produktów nadających się do ponownego wykorzystania, czyli do
wydłużenia ich cyklu życiowego (art. 7, ust. 2, Ustawa o odpadach Dz.U.
nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami).
Zastosowanie niskoemisyjnych źródeł emisji. Hermetyzacja procesów
technologicznych.
Technologia pracy instalacji nie powinna powodować uciążliwości poza
terenem, do którego Inwestor dysponuje tytułem prawnym, nie będzie
powodować przekroczeń standardów.
Projektowana technologia jest powszechnie stosowana w wielu
zakładach na terenie kraju jak i poza granicami. Została wielokrotnie
sprawdzona i w chwili obecnej uwzględnia postęp naukowo – techniczny.
Technologia pozyskiwania skrobi pszennej jest rozwiązaniem
powszechnie stosowanym.
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OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672) dopuszcza
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów
komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz
instalacji radiokomunikacyjnych. Dla pozostałych inwestycji należy zastosować takie rozwiązania
techniczne i technologiczne, które pozwolą na minimalizację i ograniczenie ich wpływu na środowisko do
granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor. Biorąc pod uwagę
powyższe dla przedmiotowej instalacji nie ma podstaw prawnych do tworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania.
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ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości, do której Inwestor
posiada tytuł prawny. Tak, więc inwestycja nie wymaga wywłaszczeń i wykupu, które mogłyby być
podłożem konfliktów społecznych.
Podsumowując, budowa instalacji nie ograniczy w żaden sposób możliwości korzystania
z sąsiadujących terenów.
Planowane przedsięwzięcie może wprowadzić niewielkie zmiany w lokalnym krajobrazie i w
żadnym stopniu nie wpłynie jednak na walory sąsiadujących terenów.
Przedsięwzięcie jest zgodne z kierunkami nakreślonymi w Programie ochrony środowiska Gminy
i Miasta Stawiszyn, wpisując się doskonale w cele związane z rozwojem gospodarczym gminy przyjaznym
dla środowiska naturalnego poprzez wprowadzanie nowych technologii. Inwestycja nawiązuje również
do celów operacyjnych wskazanych w Planie rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn, w
szczególności w sferze gospodarczej zakładającym rozwój rolnictwa i związanego z nim przemysłu rolnospożywczego.
Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania obszaru bezpośrednio przyległego do terenu
lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że najbliższym terenem chronionym akustycznie jest teren
zabudowy jednorodzinnej miejscowości Zbiersk-Cukrownia zlokalizowanej w odległości ok. 170 m na
wschód od istotnych źródeł hałasu (dukt wyrzutowy najbliższej suszarni glutenu). Zalecono dodatkowe
ekranowane, dzięki czemu planowane przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na jakość życia
mieszkańców.
W rejonie projektowanej inwestycji nie przebiegają żadne szlaki turystyki pieszej, nie obserwuje
się też zintensyfikowanego wykorzystania okolicznych terenów dla celów turystyki i rekreacji. Realizacja
planowanej inwestycji, funkcjonującej przy przedstawionych w niniejszym opracowaniu założeniach, nie
spowoduje pogorszenia stanu środowiska zewnętrznego pod względem emisji hałasu. Wynika to z
zastosowania właściwego zagospodarowania terenu względem najbliższych budynków chronionych oraz
środków organizacyjnych i technicznych minimalizujących wpływ uciążliwości zakładu w aspekcie
akustycznym. Rozbudowa na terenie zakładu nie będzie miała również wpływu na walory estetyczne
krajobrazu.
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedstawione w raporcie ograniczają
uciążliwość instalacji do minimum. Emisja hałasu i substancji do powietrza nie będą powodować
uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i nie będą zagrażać zdrowiu i życiu ludności, oraz obszarom
cennym przyrodniczo pod warunkiem prowadzenia prawidłowego procesu technologicznego, używania
sprawnych maszyn i urządzeń. Prawidłowa gospodarka odpadami na etapie budowy i eksploatacji
zakładu decydować będzie o braku narażenia ludności na przenoszenie chorób.
Instalacja po zakończeniu rozbudowy nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie i życie
ludności pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska, BHP i p.poż.
Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska związanego z samym
procesem technologicznym. Ewentualna awaria czy nieprawidłowy przebieg procesu powoduje jego
zatrzymanie. Negatywne dla środowiska skutki takich sytuacji powinny mieć zasięg ograniczony do
terenu zakładu.
Oceniana inwestycja przy zastosowaniu najnowszych technologii uwzględnia ochronę
uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 prawa budowlanego) obejmując w szczególności:

 zapewnienie dostępu do drogi publicznej
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 ochronę przed pozbawieniem:
 możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności,
 dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i
promieniowanie,
 ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione aspekty można stwierdzić, iż zgodnie z art. 66 ust.1
pkt 15 przeprowadzona analiza nie wskazuje, by realizacja planowanego przedsięwzięcia stała się
podstawą do powstania konfliktów społecznych. Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich
gwarantuje przede wszystkim wykonanie projektowanej inwestycji według najnowszych technologii i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Nadmienia się, że Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405) uwzględnia udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.
Na podstawie tej Ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest zobowiązany:
- do podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie tej decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków
- rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.
Ponadto organ właściwy do wydania tej decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną
otwartą dla społeczeństwa.
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PROPOZYCJE MONITORINGU
Na etapie realizacji inwestycji nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu środowiska, za
wyjątkiem ewidencjonowania wytworzonych i przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017
poz. 1405) w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe o przepustowości
nominalnej mniejszej niż 300 l/s zakład jest obowiązany, co najmniej 2 razy w roku przeprowadzać
przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Eksploatacja tych urządzeń winna być zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji. Wszystkie przeglądy, konserwacje i czyszczenia
urządzeń winny być odnotowane w zeszycie eksploatacji.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie środowiska, monitoringiem należy objąć
wytwarzane i poddawane odzyskowi odpady na etapie pracy (eksploatacji) instalacji. Ewidencje
odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odstępach półrocznych składać
informację do właściwego urzędu marszałkowskiego o odzyskanych i wytworzonych odpadach i sposobie
gospodarowania nimi. Ponadto monitoringiem w ramach wdrożonego systemu jakości należy objąć:
 zużycie surowców,
 zużycie wody,
 zużycie prądu,
 wielkość produkcji.
Podczas eksploatacji i użytkowania urządzeń, bez przerwy funkcjonował będzie system
komputerowy, a cały proces technologiczny będzie monitorowany i zapisywany elektronicznie. W sposób
ciągły kontrolowane będzie zapotrzebowanie i dozowanie substratów, proces przebiegu procesu
produkcyjnego, stan natężenia poziomu hałasu i ewentualnej emisji zapachowej, a także szczelność
całego układu. Cały proces technologiczny zostanie wyposażony w niezbędne czujniki oraz sygnalizatory,
tak aby był uzyskiwany pełny i rzetelny obraz. Dotyczy to również pomiarów emisji hałasu, zanieczyszczeń
gazowych.
Przed oddaniem instalacji do użytkowania konieczne będzie uzyskania pozwolenia na
wytwarzanie odpadów.
Zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016, poz.
672) Inwestor na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu jest obowiązany poinformować
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie tego oddania.
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NAPOTKANE TRUDNOŚCI W OPRACOWANIU RAPORTU
W trakcie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej inwestycji
niezbędnego w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zmierzającego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i
pozwolenia na budowę nie napotkano na żadne trudności. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż
przedstawione w raporcie dane dotyczące bilansu terenu, wielkości obiektów (powierzchnia, wysokość),
lokalizacji poszczególnych obiektów są danymi wstępnymi i orientacyjnymi, które jednak pozwalają na
wykazanie zakresu i wielkości oddziaływania inwestycji na środowisko. Ostateczne dane wymienione
wyżej będą przedstawione w projekcie budowlanym.
Dostępny zakres wiedzy o warunkach hydrologicznych na omawianym terenie, dane IMGW o
opadach i temperaturach powietrza, dane literaturowe, dane od projektantów i wizja lokalna terenu
umożliwiły sporządzenie niniejszego raportu. Dostępny zakres wiedzy o środowisku umożliwia także
prawidłowe zaprojektowanie przedmiotowej instalacji jak i jej eksploatację.
Nadmienia się jednak, że:
 w obliczeniach akustycznych wykorzystano parametry na podstawie danych z innych instalacji z
branży produkcji skrobi, przyjmując maksymalne wartości lub je zawyżając, stosując
jednocześnie schematyzację urządzeń i źródeł grupując je w obiekty.
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WNIOSKI
Na podstawie przedstawionych w niniejszym raporcie o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Biorafineria pszenna” analiz i prognoz można stwierdzić, że realizacja zamierzenia
inwestycyjnego w wariancie preferowanym przez Inwestora nie będzie źródłem znaczących oddziaływań
na żaden z komponentów środowiska.
Realizacja planowanej inwestycji funkcjonującej przy przedstawionych w niniejszym
opracowaniu założeniach nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska pod względem akustycznym.
Wynika to głównie z korzystnej lokalizacji inwestycji w stosunku do najbliższych terenów chronionych
Natura 2000. Odległość około 170m od istotnych źródeł hałasu (dukt wyrzutowy najbliższej suszarni
glutenu) oraz zastosowanie dodatkowych ekranów akustycznych, gwarantuje brak istotnego wpływu
rozważanej inwestycji na klimat akustyczny terenów podlegających ochronie.
Przeprowadzone analizy w zakresie emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
wykazały, że przy zastosowaniu nowoczesnych, odpowiednio dobranych urządzeń spełniających aktualne
standardy emisyjne pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie ochrony
powietrza, zatem funkcjonowanie zakładu nie będzie powodowało pogorszenia stanu jakości powietrza
poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
Teren projektowanej inwestycji położony jest około 2,83km od najbliższego obszaru chronionego
– Południowo – Centralnego korytarza ekologicznego. Biorąc pod uwagę odległość obszaru chronionego
od terenu projektowanej inwestycji, lokalny charakter oddziaływania zakładu w zakresie emisji do
powietrza, emisji hałasu, wpływ realizacji przedsięwzięcia na cele ochrony i wartości przyrodnicze
obszaru nie będzie występował.
Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się wprowadzania ścieków spełniających wymogi
jakościowe prawa polskiego do wód płynących (istniejąca i eksploatowana oczyszczalnia). Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
(Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1549) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187), należy jednoznacznie stwierdzić, że realizacja
inwestycji nie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych we właściwych
planach.
Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga i nie zakłada wycinki drzew, ani krzewów. Biorąc
pod uwagę powyższe, przy uwzględnieniu bardzo niewielkiej emisji do powietrza i emisji hałasu można
wnioskować, iż projektowana inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na ochronę
przyrody.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Biorafineria pszenna” na warunkach sprecyzowanych
w niniejszym opracowaniu.
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 Sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jakim jest projektowana
biorafineria pszenna stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Inwestorem jest:
Magazyny Składowe
Wojciech Wawrzyniak, Wiesław Jakub Wawrzyniak S.C.
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz
 Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397
z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć grupy II, tzn. przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do wspominanych inwestycji
przedsięwzięcie kwalifikowane jest z uwagi na sklasyfikowanie planowanej instalacji, jako:
- instalacje do pozyskiwania skrobi (§3 ust. 1, pkt 96);
- gorzelnie, zakłady wytwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe (§3, ust. 1,
pkt 101).
 Wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem
decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę.
 Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3, 346/9,
182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 obręb Zbiersk Cukrownia, powiat kaliski, do których Inwestor posiada tytuł prawny.
 W ramach projektowanej instalacji produkowana będzie skrobia, gluten pszenny, otręby, etanol i
susz gorzelniany DDGS w oparciu o produkty zbożowe. Wszystkie produkty przeznaczone będą na
sprzedaż.
 Zakłada się pracę całej instalacji w układzie 24 godzinnym przez 7 200 godzin w roku (300 dni w roku),
przy czym ruch transportowy samochodów ciężkich odbywać się będzie jedynie w porze dziennej w
godzinach od 6 do 22. Jeden miesiąc w roku to przerwa technologiczna przeznaczona na remont i
konserwację urządzeń.
 Instalacja produkować będzie:
Produkcja skrobi pszennej*
19,05 ton (Mg) /godzinę
457,20 ton (Mg) / dobę
150 876,00 ton (Mg) /rok
Produkcja glutenu pszennego
3,40 ton (Mg) /godzinę
26 928,00 ton (Mg) /rok
Produkcja otrąb pszennych
Produkcja alkoholu etylowego
Produkcja suszu gorzelnianego

9,17
72 626,00
3000,00
23 760 000,00
3,20
25 334,00

ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok
l / godzinę
l / rok
ton (Mg) /godzinę
ton (Mg) /rok

*UWAGA – do 50% skrobi pszennej produkowanej przez zakład będzie mogło być przetwarzane do
produktu ciekłego, to jest do syropu glukozowego, glukozowo fruktozowego, bądź dekstrynowego.
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Zakład wyposażony będzie w linię do produkcji syropów, która będzie mogła konwertować część
skrobi gotowej do syropów w skali zależnej od potrzeb rynku jednak nie większej niż 50%
produkowanej skrobi.
 Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji, a następnie jej eksploatacja przy uwzględnieniu
uwag zawartych w raporcie ograniczy jej ujemny wpływ na środowisko do minimum.
 Budowa projektowanej inwestycji prowadzona będzie na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł
prawny. Tak więc inwestycja nie wymaga wywłaszczeń, które mogłyby być podłożem konfliktów
społecznych. Lokalizacja projektowanych instalacji na terenie Inwestora w oddaleniu od zabudowań
stałego przebywania ludności jest korzystna i nie powinna wywoływać konfliktów społecznych.
 Na etapie eksploatacji instalacji wystąpi emisja:
- wód opadowych odprowadzanych do lokalnej kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu w osadniku i
separatorze;
- odpadu z produkcji skrobi wykorzystywanego jako cennego surowca do produkcji alkoholu etylowego;
- hałasu do środowiska od pracujących instalacji i pojazdów;
- emisja niezorganizowana do powietrza pochodząca z środków transportu obsługujących zakład;
- odpadów i ścieków związanych z pracą i obsługą instalacji.
 Wykonane obliczenia wskazują, iż instalacja nie będzie powodować uciążliwości akustycznej na
najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i nocnej.
 Zaprojektowanie i realizacja inwestycji według opracowanego projektu przy uwzględnieniu uwag
zawartych w raporcie ograniczy ujemny wpływ instalacji na środowisko do granic terenu, do którego
Inwestor dysponuje tytułem prawnym.
 Ciecz wyczerpana po destylacji, to wywar w całości przekształcany będzie do suszu gorzelniczego,
DDGS.
 Zakład biorafinerii pszennej idealnie będzie się wpisywać w istniejący krajobraz, nie wpływając tym
samym na walory przyrodnicze.
 Dla przedmiotowej instalacji nie ma podstaw prawnych i potrzeby do tworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania. Zasięg uciążliwości zamknie się w granicach terenu Inwestora.
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