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POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 
i ust. 3, a także art. 66 i art.68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), po rozpatrzeniu 
wystąpienia Burmistrza Stawiszyna z 3 listopada 2020 r. znak RiOŚ.6220.9.2020.  

postanawiam  

I. Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni gazowej oraz 
rozbudowa zakładu gorzelni w Zbiersku”, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy ooś, 
a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień: 

 
1. Wskazanie wszystkich obiektów, instalacji istniejących i planowanych do budowy lub/i 

montażu w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich 
parametrów technicznych i technologicznych. 

2.  Przedstawienie załącznika graficznego wraz z czytelną legendą obrazującego 
elementy infrastruktury wymienione w pkt 1, ze wskazaniem na wymiary 
i przeznaczenie poszczególnych obiektów. 
 

3. Wskazanie wielkości produkcji, m.in. poprzez wskazanie rocznego zapotrzebowania na 
surowce oraz ilości wytwarzanych produktów w ciągu dnia/miesiąca/roku. 

4. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego 
przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, 
wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych. 

5. Z zakresu ochrony przed hałasem: 
1) Dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu 

terenów wokół planowanego przedsięwzięcia, ze wskazaniem rodzajów terenów, 
o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. Nr 112); w szczególności należy 
określić odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych 
od granic zakładu. 

2) Wskazanie tras, po których poruszają się/poruszać się będą pojazdy oraz 
określenie natężenia ruchu pojazdów po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

3) Zinwentaryzowanie źródeł hałasu (istniejące i planowane) na terenie 
przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów ich mocy akustycznych i określeniem 
czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej 
godziny pory nocy. 
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4) Określenie przewidywanych poziomów hałasu na granicy najbliżej położonych 
terenów, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku. 

5) Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii 
odpowiadających poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla 
odpowiednich rodzajów terenów oraz punktów zlokalizowanych na granicy terenów 
wymagających ochrony przed hałasem. 

6) Przedstawienie załącznika z danymi wejściowymi do programu modelującego 
rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. 

7) Dołączenie DTR lub danych producenta wszystkich maszyn lub/i urządzeń 
(zawierających w szczególności poziom mocy akustycznej tych urządzeń i maszyn) 
celem weryfikacji wartości przyjętych do obliczeń w programie modelującym 
rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. 

8) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości 
środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub 
technologicznych ograniczających emisję hałasu poniżej poziomów 
dopuszczalnych (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, 
należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji 
wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność 
obniżania hałasu). 

6. Z zakresu ochrony powietrza: 
1) Wskazanie wszystkich źródeł emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji 

do powietrza charakterystycznych dla przedsięwzięcia oraz przedstawienie dla nich 
toku obliczeń wielkości emisji substancji do powietrza dla wszystkich źródeł emisji 
wraz z przedstawieniem jej toku obliczeń. 

2) Przeprowadzenie obliczeń w zakresie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla 
ww. źródeł emisji oraz przedstawienie analizy słownej uzyskanych wyników 
obliczeń; dołączenie pełnych wydruków komputerowych (dane wejściowe 
i wyjściowe – mogą być w wersji elektronicznej) oraz wykresów przedstawiających 
izolinie jednakowych stężeń substancji w powietrzu. 

3) Dołączenie pisma głównego inspektora ochrony środowiska określającego aktualny 
stan zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym obszarze. 

4) Przedstawienie analizy oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza w zakresie 
emisji pyłu PM 2,5. 

5) Opisanie przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tzn. należy opisać 
działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne służące ograniczeniu emisji 
substancji do powietrza oraz określić ich skuteczność. 

6) Wykazanie, iż planowane kotły będą spełniały standardy emisyjne określone 
w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) 

 
7. Przedstawienie informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, 

w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych 
zrealizowanych i planowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 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. 

 
   8. Z zakresu ochrony bioróżnorodności i ochrony przyrody: 

1) Przedstawienie informacji na temat obecnego zagospodarowania terenu 
planowanego przedsięwzięcia, występowania na danym terenie oraz w jego 
sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem 
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źródła danych, w tym wskazanie tych drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki 
na których stwierdzono obecność dziupli i gniazd ptaków. 

2) Opisanie parametrów występujących zbiorników wodnych, w tym ich powierzchni, 
głębokości oraz obecnego sposobu użytkowania, a także opis szaty roślinnej oraz 
stwierdzonych na tych zbiornikach, chronionych gatunkach roślin i zwierząt. 

3) Określenie, przeanalizowanie oraz dokonanie oceny bezpośredniego i pośredniego 
wpływu przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz, w tym na zbiorniki wodne. 

4) Wskazanie liczby, gatunków i wymiarów drzew i krzewów przeznaczonych do 
wycinki. 

5) Przedstawienie środków ograniczających negatywny wpływ przedsięwzięcia na 
środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

6) Przedstawienie propozycji nasadzeń rekompensacyjnych, w tym liczby, gatunku 
oraz miejsc planowanych  nasadzeń. 

7) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność 
i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, 
w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej 
i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych, bogactwo 
gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze. Przedstawienie 
informacji na temat obecnego zagospodarowania terenu planowanego 
przedsięwzięcia, występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych. 

 
9.  Z zakresu ochrony klimatu: wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć 

na zmiany klimatu (uwzględnić emisję gazów cieplarnianych) i wskazanie rozwiązań 
łagodzących te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na 
przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane 
do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami 
żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, 
nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać działania 
adaptacyjne. 

 
 
 
Wnioskodawca: 
GRUPA AWW Sp. z o.o. Sp.k. 
Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
4 listopada 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej 

Regionalnego Dyrektora wpłynęło wystąpienie Burmistrza Stawiszyna z 3 listopada 2020 r. 
znak RioŚ.6220.9.2020 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni gazowej oraz 
rozbudowa zakładu gorzelni w Zbiersku”. 

Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, kopię pełnomocnictwa, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., 
kopię mapy ewidencyjnej. W treści wystąpienia zawarto oświadczenie, o którym mowa w art. 
64 ust. 2a ustawy ooś, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki 
samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 
jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacje 
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o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego 
przedsięwzięcia.  

Burmistrz Stawiszyna zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do § 3 ust. 1 pkt 4, pkt 
37 lit. c oraz pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.  

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił wymagania, o których mowa 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawy ooś. Zbadał rodzaj, skalę 
przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną i krajobraz, wielkość emisji 
i uciążliwości jakie wystąpią w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, cechy 
i skalę możliwego oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz usytuowanie 
przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na 
występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie przedłożonej k.i.p. 

ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje budowę 
elektrociepłowni oraz rozbudowę zakładu gorzelni w Zbiersku. Przedsięwzięcie planowane jest 
na działkach ewidencyjnych nr: 182/84, 182/85, 182/106, 182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 
182/111, 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 
obręb ewidencyjny Zbiersk Cukrownia. W ramach budowy elektrociepłowni gazowej 
wnioskodawca przewiduje: budowę magazynu gazu skroplonego – 3 zbiorniki magazynowe 
LNG o pojemności  około 352 m3 każdy wyposażony w parownice własne oraz niezbędne 
instalacje technologiczne przyzbiornikowe wraz z dwoma stanowiskami przyjęcia 
wyposażonymi w pompy rozładunkowe, budowę stacji regazyfikacji - o przepustowości 
nominalnej 7.500 m3/godz. wraz ze stacją redukcyjną, montaż kotłów gazowych - kocioł 1:  
moc cieplna: 12,6 MW,  kocioł 2: moc cieplna: 42,4 MW oraz turbinę redukcyjną 
o następujących parametrach - zainstalowana moc elektryczna: 10,5 MWe. Inwestycja ma na 
celu wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej 
kogeneracji z paliwa jakim jest oczyszczony i skroplony gaz ziemny (LNG). Wyprodukowana 
energia elektryczna i ciepło zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb własnych 
wnioskodawcy. Część będzie sprzedawana do lokalnego odbiorcy. W związku z budową 
elektrociepłowni planuje się budowę budynku kotłowni o powierzchni 1000 m2, budowę 
budynku turbiny  o powierzchni 155 m2 i  posadowieni stacji redukcyjnej gazu w zabudowie 
kontenerowej. W ramach rozbudowy zakładu gorzelni w Zbiersku, wnioskodawca planuje: 
rozbudowę magazynu etanolu, instalację automatycznego skażania etanolu, budowę 
magazynu chemii procesowej, budowę wiaty magazynowej z podręcznym koszem 
magazynowym kukurydzy, budowę magazynu otrąb oraz zbiorniki buforowe wywaru 
o pojemności 1500 m3 każdy. Z k.i.p. wynika, iż w rozbudowywanym magazynie etanolu 
posadowionych zostanie 11 zbiorników magazynowych o pojemności do 700 m3 każdy oraz 
3 zbiorniki magazynowe o pojemności do 200 m3 każdy. W magazynie chemii procesowej 
planuje się budowę do 4 zbiorników na stężony 96% kwas siarkowy o pojemności do 70 m3 
każdy, do 4 zbiorników na 55 % roztwór wodorotlenku sodu o pojemności do 70 m3 każdy, do 
4 zbiorników na koagulanty wykorzystywane w oczyszczalni ścieków o pojemości do 70 m3 
każdy, do 2 zbiorników na 40% kwas solny o pojemości do 70 m3 każdy, do 2 zbiorników na 
40% chloryn sodu o pojemności do 70 m3 każdy oraz wydzielenie przestrzeni do 
magazynowania substancji chemicznych w paletopojemnikach.  Ponadto w ramach inwestycji 
zaplanowano zmiany w obiektach objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak 
RiOŚ.6220.5.10.2017 wydaną przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku takich jak: 
obiekt hali suszarni wywaru, gdzie zlokalizowana będzie linia obróbki wywaru  - w ramach 
przedmiotowej inwestycji zaplanowano obiekt w nowej lokalizacji o parametrach nie 
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zmienionych w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obiekt hali 
procesowej instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu, gdzie w ramach 
przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę dodatkowej hali w celu zapewnienia 
poprawności funkcjonowania linii produkcji hydrolizatów skrobiowych (syropów skrobiowych). 
Z k.i.p. wynika, iż w związku z rozbudową gorzelni nie zmienią się wielkości produkcyjne oraz 
nie zmieni się wielkość zatrudnienia. Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie będzie kwalifikować się do przedsięwzięć mogących spowodować ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 
r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).   

 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś z k.i.p. wynika, iż w otoczeniu 

zakładu występują tereny zabudowy mieszkaniowej oraz pola uprawne. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 14 m w kierunku północno-wschodnim  
od granicy inwestycji i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest również w odległości około 20 m w kierunku 
wschodnim od granicy zakładu. Natomiast w kierunku południowym w odległości około 32 m 
zlokalizowany jest teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Regionalny Dyrektor 
prowadził odrębne postępowanie znak WOO-I.4221.30.2018.AA w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biorafinerii pszennej. 
W załączonym do akt sprawy piśmie Burmistrza Stawiszyna z 11 kwietnia 2018 r. znak 
RiOŚ.6220.5.7.2017 przedłożony został załącznik graficzny dotyczący faktycznego 
zagospodarowania terenów sąsiadujących z zakładem. Z przedmiotowego załącznika wynika, 
iż tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane są również od strony 
zachodniej zakładu. Przedstawione w k.i.p. wyniki obliczeń poziomu hałasu zostały odniesione 
do punktów zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej, bez 
odniesienia się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się po stronie 
zachodniej zakładu. Należy również zauważyć, iż na dołączonych do k.i.p. mapach emisji 
hałasu nie zostały zaznaczone wszystkie  obiekty ujęte w legendzie tych map. W k.i.p., 
w zakresie emisji hałasu wnioskodawca przedstawił, istniejące oraz planowane źródła hałasu. 
Wskazano, m. in. iż istniejące źródła hałasu stanowią chłodnie wentylatorowe w ilości 16 szt. 
oraz wentylatory dachowe w ilości łącznej 7 sztuk. Z dokumentacji zgromadzonej 
w prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora postępowaniu znak WOO-I.4221.30.2018.AA, 
wynika, iż na terenie zakładu istniało 10 chłodni wentylatorowych, a w ramach przedsięwzięcia 
dotyczącego budowy biorafinerii pszennej 12 chłodni było planowanych do zainstalowania.  
Również do wentylatorów wskazano wówczas, że oprócz 4 istniejących, źródłem hałasu 
będzie 7 dodatkowych wentylatorów. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż podane 
w k.i.p. aktualne ilości źródeł hałasu w postaci chłodni wentylatorowych i wentylatorów są 
rozbieżne ze wskazanymi wówczas źródłami hałasu w ramach ww. przedsięwzięcia 
dotyczącego budowy biorafinerii pszennej. Kwestia ta wymaga szczegółowego wyjaśnienia 
i jednoznacznego zinwentaryzowania wszystkich istniejących i planowanych źródeł hałasu. 
W przedmiotowej sprawie ma to istotne i kluczowe znaczenie z uwagi na bliską lokalizację 
terenów podlegających ochronie akustycznej. Należy również zauważyć, iż w postępowaniu 
znak WOO-I.4221.30.2018.AA zgłaszane były liczne protesty mieszkańców w związku 
z budową biorafinerii pszennej na terenie gorzelni w Zbiersku. Protesty te gównie odnosiły się 
do emisji hałasu ze wskazaniem na przekraczanie dopuszczalnych jego poziomów. Z treści 
dokumentacji wynika, iż ruch pojazdów ciężarowych prowadzony będzie wyłącznie w porze 
dziennej. Taki też warunek został określony w ww. decyzji Burmistrza Stawiszyna 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biorafinerii pszennej. Z przesłanych do 
Regionalnego Dyrektora protestach wskazano, iż ruch pojazdów ciężarowych odbywa się 
również w porze nocnej. Zatem istotne jest określenie zakresu funkcjonowania 
przedsięwzięcia w porze nocnej, a tym samym wyjaśnienie ponad wszelką wątpliwość, czy 
w związku z planowanym przedsięwzięciem dotrzymane zostaną na terenach chronionych 
akustycznie dopuszczalne poziomy hałasu zarówno dla pory dnia, jak i dla pory nocy. 

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. c ustawy ooś 
z k.i.p. wynika, iż w związku z planowanym przedsięwzięciem, na etapie jego eksploatacji, 
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źródłem emisji zorganizowanej do powietrza będzie spalanie gazu LNG w kotłach parowych 
oraz w kotle w kotłowni instalacji regazyfikacji, a także ruch pojazdów. Aktualnie źródło emisji 
do powietrza stanowią: eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw zasilana węglem 
kamiennym, agregaty kogeneracyjne, źródła emitujące pył technologiczny z instalacji 
technologicznych gorzelni, oczyszczalnia ścieków. Przewidywane do montażu w ramach 
planowanego przedsięwzięcia kotły, ze względu na nominalną moc cieplną powyżej 1 MW, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) podlegać będą pod obowiązek dotrzymania 
standardów emisyjnych, określonych tym rozporządzeniem. Ocena oddziaływania na 
środowisko wraz z analizą zastosowanych rozwiązań projektowych, w tym mających na celu 
ograniczenie emisji substancji do powietrza oraz ich wpływu na środowisko pozwoli stwierdzić, 
jak planowane przedsięwzięcie wpłynie na jakość powietrza w rejonie inwestycji. 
Funkcjonowanie analizowanej instalacji związane będzie z powstaniem nowych źródeł emisji 
substancji do powietrza. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w zakresie wpływu inwestycji na stan jakości powietrza zgodnie z zakresem 
nałożonym w niniejszej opinii pozwoli na zajęcie stanowiska, czy planowana inwestycja 
spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. 

Mając na uwadze skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację 
w sąsiedztwie zabudowy chronionej akustycznie, charakter procesów jakie mają być 
stosowane na terenie zakładu, a także fakt, iż na podstawie przedłożonych dokumentów nie 
można jednoznacznie ocenić w szczególności oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie 
emisji hałasu, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczególną uwagę należy 
zwrócić na zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu i prawidłowe określenie parametrów 
ich pracy (poziomu mocy akustycznej w fazie obciążenia pracą, rzeczywisty czas pracy oraz 
czas pracy uwzględniany przy wyznaczaniu wskaźników hałasu w porze dnia i nocy). 
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z opisem przewidywanych działań 
mających na celu obniżenie presji inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska pozwoli 
stwierdzić, czy po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia na granicy najbliższych 
terenów wymagających ochrony akustycznej zostaną dotrzymane obowiązujące wymagania 
odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia 
standardów jakości środowiska, ocenie poddane zostaną działania, które wnioskodawca 
podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu oraz określona zostanie ich 
skuteczność. Zweryfikowanie akustycznego oddziaływania zakładu, obejmującego istniejące 
i planowane źródła hałasu ma istotne znaczenie z uwagi na składane protesty dotyczące m.in.  
emisji hałasu do środowiska.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych 
materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza 
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 14,7 km od 
przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego 
zakładu. Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać opis obecnego 
zagospodarowania przestrzennego, opis szaty roślinnej, w tym istniejących zbiorników 
wodnych, a także informacje o stwierdzonych chronionych gatunkach roślin, zwierząt, w tym 
ptaków lęgowych i grzybów. Raport także powinien zawierać ocenę wpływu przedsięwzięcia 
na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i krajobraz na etapie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia, a także przewidziane działania minimalizujące negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie 

z art. 66 ustawy ooś. Uwzględniając rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia w niniejszym 
postanowieniu wskazano na szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z emisją 
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substancji do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska. W postanowieniu wskazano 
również na konieczność określenia wpływu inwestycji na zmiany klimatu oraz adaptacji do 
postępujących zmian klimatu oraz wpływu na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność.  

 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie  
 

 
 

z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Grażyna Smolibowska-Hruszka 

Naczelnik Wydziału 
Ocen Oddziaływania na Środowisko 

      (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 

 
Otrzymują: 
1. Burmistrz Stawiszyna (ePUAP) - z prośbą o poinformowanie wnioskodawcy oraz pozostałych stron 

postępowania  o niniejszym postanowieniu. 
2. aa 


