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 RiOŚ.6220.4.2015      Stawiszyn, dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art.71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 , 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 

3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.    

z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia             

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2010 rok nr 213, poz.1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze 

zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2015 Gminy i Miasta Stawiszyna, ul. Szosa 

Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na transporcie                               

i przetwarzaniu odpadów w istniejącej gorzelni w Zbiersku – Cukrowni na działkach nr ewid. 

182/107, 182/106 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn po zasięgnięciu opinii RDOŚ 

w Poznaniu nr WOO-IV.4240.1305.2015.AK.2 z dnia 23.11.2015 r. i PPIS w Kaliszu nr 

ON.NS.72.3.49.2015 z dnia 30.10.2015 r., biorąc pod uwagę wyniki postępowania z udziałem 

społeczeństwa Burmistrz Stawiszyna 

ORZEKA 

1. Realizację przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na transporcie 

i przetwarzaniu odpadów w istniejącej gorzelni w Zbiersku – Cukrowni na 

działkach nr ewid. 182/107, 182/106 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina 

Stawiszyn.  

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji                           

o środowiskowych uwarunkowaniach 
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UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 05.10.2015 r. Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 

62-820 Stawiszyn wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na transporcie i przetwarzaniu odpadów                      

w istniejącej gorzelni w Zbiersku – Cukrowni na działkach nr ewid. 182/107, 182/106 obręb 

Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz 

Stawiszyna wszczął postępowania i pismami nr RiOŚ.6220.4.3.2015 i RiOŚ.6220.4.4.2015    

z dnia 14.10.2015 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii     

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2013 r., poz. 1235 ze zm) strony 

postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie 

dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

prowadzonym na stronie internetowej tutejszego urzędu.  

Zawiadomienie nr RiOŚ.6220.4.2.2015 z dnia 14.10.2015 o wszczęciu postępowania podano 

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy                   

i Miasta Stawiszyn, zamieszczenie na stronie www.bip.stawiszyn.pl – Ochrona środowiska – 

Decyzje środowiskowe.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.49.2015 z dnia 

30.10.2015 r. przysłał informację, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest organem właściwym do 

wydania opinii sanitarnej w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska     

w Poznaniu postanowieniem nr WOO-IV.4240.1305.2015.AK.2 z dnia 23.11.2015 r. wyraził 

opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na transporcie i przetwarzaniu odpadów              

w istniejącej gorzelni w Zbiersku – Cukrowni na działkach nr ewid. 182/107, 182/106 obręb 

Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Stawiszyna wydał 

postanowienie nr RiOŚ.6220.4.2015 r., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na transporcie                          

i przetwarzaniu odpadów w istniejącej gorzelni w Zbiersku – Cukrowni na działkach nr ewid. 

182/107, 182/106 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn.  

Ww.   postanowienie Burmistrza Stawiszyna dot. odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko podano do publicznej 
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wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, 

zamieszczenie na stronie www.bip.stawiszyn.pl . W czasie trwania postępowania nie 

wpłynęły do urzędu żadne zastrzeżenia ani uwagi ze strony społeczeństwa. Zgodnie z art. 63 

ust. 1 pkt. 3 przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia 

(opis w charakterystyce przedsięwzięcia) jego prawdopodobieństwo, czas trwania, 

częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie ze 

sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak  w sentencji.  

Zgodnie z art. 80 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Stawiszyna po 

uzyskaniu opinii i uzgodnień oraz po przeanalizowaniu zgromadzonych w toku postępowania 

dokumentów wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1. 

Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium  

Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł 

zgodnie z załącznikiem do Ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 

 

 

 Otrzymują:  

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak,  

Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, 

2. Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, 

3. Wojciech Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, 

4. Dorota Marcinkiewicz, Zbiersk – Cukrownia 60B, 62-830 Zbiersk, 

5. Karol Marcinkiewicz, Zbiersk – Cukrownia 60B, 62-830 Zbiersk, 

6. Starosta Kaliski, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, 

7. PAKLAND Sp. z o.o., Zbiersk – Cukrownia 61, 62-830 Zbiersk, 

http://www.bip.stawiszyn.pl/
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8. a/a. 

Do wiadomości: 

 

1. RDOŚ w Poznaniu, ul. J.H.Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Agata Grala 

Osoba upoważniona do kontaktu: Agata Grala 
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Załącznik do decyzji Burmistrz Stawiszyna  

Nr RiOŚ.6220.4.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na transporcie i przetwarzaniu odpadów w istniejącej gorzelni                      

w Zbiersku – Cukrowni na działkach nr ewid. 182/107 i 182/106 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina 

Stawiszyn, których powierzchnia wynosi 1,41 ha. Otoczenie zakładu stanowią tereny zabudowy 

przemysłowej i gospodarczej oraz tereny byłej oczyszczalni ścieków należącej do cukrowni.                    

W/w gorzelnia jest technologicznie przystosowana do przerobu odpadów w postaci: 

- wytłoków, osadów i innych odpadów – 02 03 80 – w ilości 10 000 Mg/rok, 

- surowców i produktów nienadających się do spożycia i przetwórstwa – 02 03 04 – 10 000 Mg/rok, 

- innych nie wymienionych odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych                    

i używek pochodzenia roślinnego, z tym odpadów z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów 

jadalnych, kakao, kawy, herbaty (w tym odpadów wyrobów czekoladowych) 02 03 99 – 10 000 

Mg/rok, 

- surowców i produktów nieprzydatnych do spożycia i przetwórstwa – 02 06 01 – 5 000 Mg/rok,  

-  surowców i produktów nieprzydatnych do spożycia i przetwórstwa – 02 05 01 – 5 000 Mg/rok, 

- produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia – 16 03 80 – 5 000 

Mg/rok. 

 Wskazane odpady przetwarzane będą na terenie zakładu metodą odzysku R3                                    

z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania w procesie produkcji spirytusu. Odpady dostarczone 

na teren gorzelni przetwarzane będą w dniu, w którym zostaną przywiezione, w związku z czym nie 

planuje się ich magazynowania. Odpady przetwarzane będą w ramach istniejącej instalacji gorzelni 

rolniczej współpracującej surowcowo i energetycznie z biogazownią, przetwarzającą pozostały                  

w procesie gorzelnianym wywar. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian                                      

w dotychczasowym procesie produkcji spirytusu. Odpady planowane do przetworzenia będą w miarę 

potrzeby mielone, a następnie trafią do kadzi fermentacyjnych. Odpady na teren zakładu dowożone 

będą samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu odpadów. Realizacja planowanej 

inwestycji nie wpłynie na aktualną wielkość produkcji w zakładzie. 

W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcie będzie źródłem niezorganizowanej emisji substancji do 

powietrza, związanej z ruchem pojazdów dostarczających odpady. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę 

przedsięwzięcia, wskazujące na planowaną do zastosowania technologię przetwarzania odpadów oraz 

brak konieczności magazynowania odpadów na terenie zakładu (przed przetworzeniem), nie 

przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowani, a co za tym 
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idzie – zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość 

przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. 

 Otoczenie zakładu stanowią tereny zabudowy przemysłowej i gospodarczej oraz tereny byłej 

oczyszczalni ścieków należącej do cukrowni. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

będzie wiązać się ze znaczącą emisją hałasu do środowiska. Ruch pojazdów na terenie zakładu                 

(w związku z obsługą planowanej inwestycji) będzie się kształtował na poziomie 5 pojazdów 

ciężarowych/dobę. Z uwagi na rodzaj, skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach 

podlegających ochronie przed hałasem.  

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązać się z wprowadzeniem zmian w gospodarce 

wodno – ściekowej realizowanej na terenie zakładu. Ścieki bytowe w dalszym ciągu odprowadzane 

będą do zakładowej oczyszczalni ścieków, a powstający w wyniku produkcji spirytusu wywar krążyć 

będzie w obiegu zamkniętym. Nie zmieni się także sposób postępowania z wodami opadowymi                   

i roztopowymi, które będą nadal odprowadzane do rowu na podstawie posiadanego przez zakład 

pozwolenia wodnoprawnego. Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia uznano, że 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo – wodne.                             

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. d, i oraz ustawy o ochronie środowiska nie przewiduje się 

negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć 

wód, a także na wody powierzchniowe.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje negatywnego oddziaływania na Jednolite 

Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym 

stwierdza się, ze realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów 

środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

W odniesienie do art. 63 ust. 1 pkt. 2lit. e ustawy o ochronie środowiska stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., 1651 ze zm..), a najbliżej położonym 

obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, 

oddalony  o około 14,7 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie 

zlokalizowane wewnątrz istniejących obiektów budowlanych, a jego realizacja nie będzie się wiązać z 

innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie 

wpłynie na funkcję ekosystemu.  

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego 

zakładu oraz brak potrzeby wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się jego znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, 

rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków 

chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także 

na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia 

integralności  obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie 

spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu. 
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Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy o ochronie środowiska stwierdza się, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Z uwagi 

na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. 

ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie o ochronie środowiska, biorąc pod 

uwagę planowaną do budowy na przedmiotowym terenie instalację do produkcji alkoholu etylowego 

stwierdzono, iż w związku z charakterem inwestycji i planowanymi rozwiązaniami technologicznymi 

kumulowanie oddziaływań planowanych przedsięwzięć nie będzie znaczące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


