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         Stawiszyn, dnia 15 grudnia 2015 r. 

RiOŚ.6232.5.2015 

  

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 101 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 Przedsiębiorstwa Handlowo – 

Produkcyjnego Wiesława Wawrzyniaka, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego 

na budowie instalacji do produkcji alkoholu etylowego w miejscowości Zbiersk – Cukrownia 

na działkach nr ewid. 182/85, 182/84, 182/107, 182/106, 182/116 gmina Stawiszyn, po 

zasięgnięciu opinii RDOŚ w Poznaniu nr WOO-IV.4240.1306.2015.AK.2 z dnia 23.11.2015 r. 

i PPIS w Kaliszu nr ON.NS.72.3.50.2015 z dnia 02.11.2015 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 budowie instalacji 

do produkcji alkoholu etylowego w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach 

nr ewid. 182/85, 182/84, 182/107, 182/106, 182/116 gmina Stawiszyn.  

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

UZASADNIENIE 

 Wnioskiem z dnia 05.10.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.10.2015 r.)  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne, Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 

Kalisz wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia budowie instalacji do produkcji alkoholu etylowego w miejscowości Zbiersk 

– Cukrownia na działkach nr ewid. 182/85, 182/84, 182/107, 182/106, 182/116 gmina 
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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.6220.5.3.2015                

i RiOŚ.6220.5.4.2015 z dnia 14.10.2015 r. 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. Ze względu na liczbę stron 

postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 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.) i art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie 

stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu. Obwieszczenie nr 

RiOŚ.6220.5.2.2015 z dnia 14.10.2015 r. 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 – wszczęcie postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń we wsi 

Zbiersk – Cukrownia, a także wywieszono w bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 62 Zbiersk – 

Cukrownia  . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr 

ON.NS.72.3.50.2015 z dnia 02.11.2015 r. wydał opinię sanitarną, że dla ww. przedsięwzięcia 

nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

postanowieniem nr WOO-IV.4240.1306.2015.AK.2 z dnia 23.11.2015 r. wyraził opinię, że dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji alkoholu etylowego            

w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach nr ewid. 182/85, 182/84, 182/107, 

182/106, 182/116, gmina Stawiszyn nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Stawiszyna wydał postanowienie nr 

RiOŚ.6220.5.2015 r., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie instalacji do produkcji alkoholu 

etylowego w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach nr ewid. 182/85, 182/84, 

182/107, 182/106, 182/116 gmina Stawiszyn. Obwieszczeniem nr RiOŚ.6220.5.2015 z dnia 

2.12.2015 r. o postanowieniu Burmistrza Stawiszyn dot. odstąpienie od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 

podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy    

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

decyzje środowiskowe –wszczęcie postępowania oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń we 

wsi Zbiersk – Cukrownia, a także wywieszono w bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 62 

Zbiersk - Cukrownia. W czasie trwania postępowania nie wpłynęły do urzędu żadne 

zastrzeżenia ani uwagi ze strony społeczeństwa. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 3 
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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.  

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za 

pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna.  

Otrzymują:  

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne 

Wiesław Wawrzyniak 

Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz  

2. Zainteresowani w trybie art. 49 KPA w drodze publicznego ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej BIP  

3. Starosta Kaliski 

Pl. Św. Józefa 5 

62-800 Kalisz  

4. Sołtys wsi Zbiersk – Cukrownia , Pan Zbigniew Janiak, zam. Zbiersk – Cukrownia 

21, 62-830 Zbiersk (celem do podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na 

tablicy ogłoszeń) 

5. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej nr 62 w Zbiersku – Cukrowni, Pani Jolanta Fokt 

zam. Zbiersk – Cukrownia 95/1, 62-830 Zbiersk  

 

Do wiadomości: 

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz  

 

  

Sporządził: Robert Frątczak  

Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Frątczak 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącej gorzelni zlokalizowanej 

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

o instalację do produkcji alkoholu etylowego. Planowane obiekty związane z przedmiotową 

inwestycją zlokalizowane zostaną na działkach nr ewid. 182/85, 182/84 i 182/116, obręb 

Zbiersk – Cukrownia. W projektowanej instalacji produkowany będzie etanol w oparciu          

o surowce skrobiowe, który w następnej kolejności będzie przeznaczony do sprzedaży. 

Wytworzony w procesie produkcyjnym wywar (podstawowy odciek procesowy) wraz             

z pozostałymi odciekami produkcyjnymi przekazany będzie na istniejącą linię frakcjonowania 

(wirowania) wywaru i do zlokalizowanej w pobliżu istniejącej biogazowni reaktorowej           

z oczyszczalnią. Przed zbiogazowaniem wywaru będzie odwirowywany na istniejącej linii 

separacji masy stałej, co pozwoli uzyskać wysokobiałkowy produkt uboczny (młóto), które 

będzie sprzedawane na cele paszowe. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia 

przewiduje się: budowe hali fermentacji, budowę chłodni wentylatorowych    i wyodrębnienie 

działów: mielenia, hydrolizy i destylacji (w budynku istniejącym). Zboża dostarczane na 

instalację poddawane będą wieloetapowej obróbce, na którą składać się będą następujące 

działy procesowe: mielenie, hydroliza, propagacja i fermentacja, destylacja, oczyszczenie        

i odwadnianie. Na potrzeby planowanej instalacji wykorzystany zostanie użytkowany obecnie 

magazyn zbóż w postaci zautomatyzowanych silosów( w przypadku zbóż suchych) oraz 

magazyn płaski (w przypadku zbóż o dużej wilgotności). Nie będzie się wiązać ze wzrostem 

aktualnego zatrudnienia w zakładzie. Projektowana instalacja będzie w pełni 

zautomatyzowana, a jej wydajność wynosić będzie 47 m³ alkoholu etylowego/dobę. Średnia 

ilość przerabianych zbóż wyniesie natomiast 170 t/dobę. Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcie będzie źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza, związanej 

z ruchem pojazdów dostarczających substraty wykorzystywane w procesie produkcyjnym. 

Zgodnie z treścią dokumentacji instalacja zasilana będzie w ciepło (parę technologiczną)         

z istniejącej kotłowni węglowej, bez konieczności zwiększania jej mocy (moc kotła wynosi 

19,37 MW). Proces technologiczny prowadzony będzie w hermetycznej instalacji. 

Stwierdzono, że ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania 

techniczne i technologiczne nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości 

powietrza w rejonie zainwestowania, a co za tym idzie – na zmiany klimatu. Przyjęte 

rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na 

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

zakładu stanowią tereny zabudowy przemysłowej i gospodarczej. Eksploatacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać ze znaczącą emisją hałasu do 

środowiska. Ruch pojazdów na terenie zakładu (w związku z obsługą planowanej inwestycji) 

będzie się kształtował na poziomie 20 pojazdów ciężarowych/dobę. Pojazdy ciężkie poruszać 

się będą po terenie zakładu jedynie w porze dziennej. Źródłem hałasu do środowiska będą 

także urządzenia punktowe w postaci wentylatorów chłodni i wentylatorów dachowych. 

Analiza akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że nie 

spowoduje ono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112). 

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązać z wprowadzeniem istotnych zmian 

w gospodarce wodno-ściekowej realizowanej na terenie zakładu. Zakład zaopatrywany jest      

i będzie w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych (w ramach ustalonych zasobów).          

W procesie produkcji alkoholu etylowego planuje się wykorzystywać w dużej mierze odcieki 
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procesowe, charakteryzujące się znaczącym uwodnieniem, pobór wody czystej na potrzeby 

eksploatacji projektowanej instalacji będzie nie wielki. W związku z budową nowego obiektu 

budowlanego (hali fermentacji) konieczne będzie wydzielenie w jego wnętrzu węzła 

sanitarnego dla zatrudnionych pracowników. Ścieki wytwarzane w przedmiotowym węźle 

odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego będą następie 

odbierane przez uprawniony podmiot. Odcieki stanowiące pozostałość po odseparowaniu 

masy stałej z wywaru gorzelniczego będą przekazywane na istniejącą linię zbiogazowania 

połączoną z oczyszczalnią ścieków. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych obiektów 

(hali fermentacji wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami) odprowadzane będą do 

istniejącego, zakładowego systemu kanalizacji deszczowej (po podczyszczeniu w separatorze 

substancji ropopochodnych).Nie przewiduje się konieczności wprowadzenia zmian                 

w eksploatowanym obecnie na terenie zakładu systemie kanalizacyjnym. Przedsięwzięcia nie 

będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W odniesieniu do art.63 

ust. 1 pkt 2 lit d i oraz f ustawy ooś 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. Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem inwestycji odpady 

magazynowane będą selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, do 

momentu ich odbioru przez podmiot uprawniony do prowadzenia gospodarki 

odpadami,Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego 

negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części 

Wód Podziemnych. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś 

ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi 

na podstawie ustawy  z 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2015 r., poz. 1651 ze 

zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Dolin Swędrni PLH300034, oddalony o ok. 14,7 km od miejsca realizacji 

przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie 

zlokalizowane wewnątrz istniejących i planowanych obiektów budowlanych, a jego realizacja 

nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. Lokalizacja 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. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c i e ustawy ooś stwierdzono, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia powyżej awarii.     

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 

ust.1 pkt 3 lit b ww. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała 

transgranicznego oddziaływania. Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, 

biorąc pod uwagę planowaną do realizacji na przedmiotowym terenie inwestycję polegającą 

na przetwarzaniu odpadów stwierdzono, iż w związku z charakterem przedmiotowej 

inwestycji i planowanymi rozwiązaniami technologicznymi kumulowanie oddziaływań 
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