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I. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych
w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu
Tematem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno, powiat golubskodobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie jest określenie zagrożeń oraz sformułowanie niezbędnych działań
mających na celu uwzględnienia ich wpływu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, objętej
Raportem. Celem Raportu, stanowiącego niezbędny element postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest:

W opracowaniu scharakteryzowano planowane przedsięwzięcie, określono sposób korzystania
ze środowiska oraz oceniono wpływ inwestycji na: środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe,
powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, klimat, krajobraz, glebę, faunę i florę, jednolite części wód
podziemnych i powierzchniowych, dobra materialne oraz dobra kultury i ludzi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
1

mogących znacząco oddziaływać na środowisko , planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do
przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 52a:
-

zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a)

0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
Według ustawy z dnia 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

2

planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, tj.: dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest
obligatoryjnie.
Inwestor, Pan Kazimierz Adamski dnia 13 marca 2017 r. wystąpił z wnioskiem, do Wójta Gminy Zbójno
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego dołączył kartę informacyjną ww.
przedsięwzięcia. Organ decyzyjny, Wójt Gminy Zbójno po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony

Środowiska

w

Bydgoszczy

oraz

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w Golubiu Dobrzyniu, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
1
2

- Dz. U. z 2016 r., poz.71
- Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
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na środowisko Inwestor zobowiązany został w postanowieniu Wójta Gminy Zbójno z dnia 24 kwietnia
2017 r., znak: WOŚ.6220.1.2017 na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 20017 r. nr WOO.4240.184.2017.JO1, który ww. piśmie ustalił zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotem inwestycji, na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno, powiat
golubsko-dobrzyński jest budowa magazynu zbożowego silosowego z czyszczalnią, urządzeniami
transportowymi, wiatą kosza przyjęć, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem działalności jest
przyjmowanie, magazynowanie rzepaku, zbóż i kukurydzy.
Program użytkowy i funkcjonalny planowanej inwestycji zakłada:
-

budowę magazynu silosowego metalowego składającego się z 8 silosów płaskodennych
3

pojemności pojedynczego silosu wynoszącej 2860 m , tj.: 2.010 ton. Daje to łączną pojemność
projektowanego magazynu około 16.080 ton,
3

4

-

budowę kosza przyjęciowego najazdowego , wyposażonego w redler odbiorowy ,

-

budowę stalowej wiaty nad koszem przyjęciowym.

-

instalację maszyny czyszcząco-sortującej typ PROF-SEED o wydajności 120 t/h,

-

montaż maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku zbóż o wydajności 120 t/h, (redlery,
5

podnośniki kubełkowe ).
Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga likwidacji (rozbiórek) obiektów oraz usuwania zieleni. Istniejąca
infrastruktura techniczna jest wystarczająca do prowadzenia zamierzonej działalności, przy zatrudnieniu
2 pracowników, w systemie dwuzmianowym.
Planowana działalność prowadzona na terenie przeznaczonym m.in. pod działalność rolniczą, nie będzie
należała do działalności stwarzających ryzyko szkody w środowisku. Najbliższe tereny chronione
akustycznie - zabudowa zagrodowa, usytuowane są w odległości ok 140 [m] od planowanego
przedsięwzięcia. Dla terenu objętego rozpatrywanym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Zakład zostanie zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie,
ustanowionymi w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572).

1. Opis planowanego przedsięwzięcia
1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia
W ramach przedsięwzięcia planuje się na rozbudowę magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami
transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi, na działce nr 303/2,
obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński.
Pojemność każdego silosa magazynowego wyniesie
w urządzenia
3

2010 Mg. Instalacja wyposażona będzie

do załadunku i rozładunku składające się z podajników mechanicznych (przenośniki

- kosz przyjęciowy to żelbetowa studnia w ziemi do której zsypujemy ziarno ze środków transportu
- redler odbiorowy to urządzenie transportu poziomego ziarna
5
- urządzenia do transportu pionowego ziarna
4
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zgarniakowe i kubełkowe) do transportu pionowego i poziomego ziarna. Ziarno przyjmowane będzie na
koszu przyjęciowym osłoniętym wiatą.
Zestawienie powierzchni w ramach zagospodarowania działki nr 303/2 przedstawiono tabeli poniżej.
Tabela 1
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Element charakterystyczny
2
Powierzchnia działki 303/2
Budynki i budowle istniejące
Budynki i budowle projektowane magazyn silosowy z
infrastrukturą)
Drogi i place
Tereny utwardzone projektowane

Jednostka miary
3
2
22 600[m ]
2
1987 [m ]
2

1750 [m ]
2
2875 [m ]
2
1300 [m ]

Bilans powierzchni działki nr 303/2 przedstawiono tabeli poniżej.
Tabela 2
Lp.
1
1.
2.
3.

Element charakterystyczny
2
Powierzchnia działki 303/2
Powierzchnia przekształcona istniejąca (21,4%)
Powierzchnia projektowana do przekształcenia (13,6%)
Tereny zielone i nieprzekształcone (65%)

Jednostka miary
3
2
22 600 [m ]
2
4 862 [m ]
2
3 050 [m ]
2
14 688 [m ]

1.2. Opis planowanego procesu technologicznego
Ziarno przyjęte na projektowanym koszu przyjęciowym podlega czyszczeniu, w maszynie czyszcząco –
sortującej, wyposażonej w instalację odpylającą. Transportowane jest za pomocą urządzeń mechanicznych
transportu poziomego (redlery) i pionowego (podnośniki kubełkowe) do projektowanych zbiorników
magazynowych. Projektuje się 8 zbiorników magazynowych stalowych o pojemności Vm = 2010 ton każdy.
Część energetyczna pozostaje bez zmian. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na przyjęcie
ziarna i magazynowanie go do czasu sprzedaży. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
-

każdy zbiornik będzie ustawiony na indywidualnej betonowej płycie fundamentowej,

-

każdy zbiornik będzie wyposażony w instalację do przewietrzania magazynowanego zboża,

-

zbiorniki wyposażone będą w układ podajników pozwalający na załadunek i rozładunek zboża.

Dane technologiczne:


silosy magazynowe:



maszyny i urządzenia mechaniczne (przenośniki zgarniakowe i kubełkowe) do załadunku i
rozładunku ziarna o wydajności transportu:

8 x 2010 tony = 16 080 ton,

120 t/h.

W układzie nowego projektowanego magazynu znajdą się urządzenia do czyszczenia ziarna.
Zbiorniki będą zasypywane głównie w okresie od lipca do października. Ziarno będzie dostarczane
transportem samochodowym.
Zużycia surowców (dostarczanego ziarna) wody, paliw i energii przedstawiono w tabeli poniżej.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno, powiat golubskodobrzyński

STRONA

9/134

Tabela 3
Lp.
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Element charakterystyczny
2
Dostarczane ziarna:
Kukurydza o średniej wilgotności 15%
Zboża o średniej wilgotności 15%
Rzepak o średniej wilgotności 9%
Woda do celów socjalnych
Woda do celów p-poż.

Jednostka miary
3

Olej hydrauliczny
Całkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Zdolność przyjęcia materiału zbożowego
Projektowana ładowność składowa zboża

8000 [Mg/rok]
4 000[Mg/rok]
4 000[Mg/rok]
3
0,12 [m /dobę]
3
10 [dm /s]
0,03 [Mg/rok]
242,0 [kW]]
120 [Mg/h]
16 080 [Mg]

Obsługa zakładu:


liczba pracowników obsługi: 2 osoby,



źródło pochodzenia wody do celów bytowych – wodociąg wiejski,



odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika wybieralnego,



ścieki technologiczne nie będą powstawały w procesie technologicznym,



zapotrzebowanie na energię - energia elektryczna – przyłącze 242 [kW],



sposób ogrzewania pomieszczeń – brak ogrzewania pomieszczeń.

2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych i oddziaływanie
przedsięwzięcia
Do charakterystycznych procesów związanych z planowanym przedsięwzięciem należy zaliczyć budowę
8 zbiorników stalowych do magazynowania ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz czyszczalni zbóż.
Pojemność każdego zbiornika wyniesie 2010 Mg. Instalacja wyposażona będzie w urządzenia do załadunku
i rozładunku składające się z podajników mechanicznych (przenośniki zgarniakowe i kubełkowe) do
transportu pionowego i poziomego ziarna. Ziarno przyjmowane będzie na koszu przyjęciowym osłoniętym
wiatą.
Instalacja maszyny czyszcząco – sortującej zostanie wyposażona w urządzenie odpylające o wysokiej
skuteczności (ɳ >= 98%).
Nieznaczne oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia będzie występowało na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji.

2.1. Realizacja przedsięwzięcia
Do typowych zanieczyszczeń środowiska, które mogą wystąpić na etapie realizacji magazynu zbóż
(magazyn silosowy z czyszczalnią) należy zaliczyć:
-

odpady budowlane,

-

hałas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urządzenia budowlane oraz
środki transportu.

Wszystkie surowce, materiały i energia potrzebne do realizacji planowanego zamierzenia dostarczone
zostaną spoza placu budowy. Do budowy

i przebudowy obiektów użyte zostaną materiały wskazane
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w części opisowej do projektu budowlanego. Prace budowlane będą realizowane przy spełnieniu wymagań
bhp, p.poż. i ochrony środowiska. Zużycie wody i energii na etapie budowy będzie niewielkie. Przewiduje
się, że powstałe na etapie realizacji odpady będą selektywnie gromadzone i systematycznie odbierane
z terenu budowy, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami (art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach).

2.2. Eksploatacja przedsięwzięcia
Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z procesem magazynowania i czyszczenia
zbóż, ze względu na ochronę środowiska należy zaliczyć :
-

zużycie wody dla potrzeb bytowych,

-

występowanie ścieków bytowych i wód opadowych,

-

występowanie emisji zorganizowanej pyłów, związanej z procesem technologicznym (maszyna
czyszcząco-sortująca),

-

występowanie emisji niezorganizowanej spalin samochodowych podczas dowozu materiałów
zbożowych (min. tlenki azotu, tlenek węgla i węglowodory),

-

powodowanie emisji hałasu do otoczenia związane z pracą instalacji oraz transportem na
drogach wewnętrznych,

-

generowanie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne (proces technologiczny) oraz
zmieszanych odpadów komunalnych (zatrudnienie pracowników, utrzymanie czystości obiektu),

-

brak

przekraczania

standardów

jakości

środowiska

w zakresie stężenia substancji w powietrzu poza granicami

i

wartości

odniesienia

terenu, do którego prowadzący

instalację dysponuje tytułem prawnym,
-

brak potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC),

-

charakter prowadzonej działalności nie powoduje zaliczenia rozpatrywanej inwestycji do zakładu
6

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ,
-

rozbudowa i funkcjonowanie zakładu realizowane na terenach rolnych i usługowych, w dużej
odległości od zwartej zabudowy mieszkaniowej nie wpłynie w znaczący sposób na ludzi oraz na
środowisko przyrodnicze,

-

ponieważ oddziaływanie zakładu nie przekracza granic działki 303/2, to nie występuje istotne
oddziaływanie na Obszary Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie,

-

nie występuje oddziaływanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak znaczących emisji
substancji do środowiska i niskie emitory źródeł zanieczyszczeń oraz lokalizację ww. obszarów
w odległości ok. 7,9 [km] od zakładu,

-

planowana

działalność

nie

zalicza

w środowisku oraz działalności

się

do

działalności

stwarzającej

ryzyko

szkody

związanej z eksploatacją instalacji mogących powodować

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
7

całości .

6
7

- Dz. U. z 2016 r., poz. 138
- instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego
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2.2.1. Zestawienie głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych realizowanych
na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
Zestawienie

głównych

cech

charakterystycznych

procesów

technologicznych

związanych

z prowadzeniem działalności w zakresie magazynowania zbóż na działce nr ew. 303/2 w m. Sitno, gmina
Zbójno, przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 4
Lp.
1
1

2

3

4

5

6

7

Cecha procesu produkcyjnego
2
Zużycie wody :
- do celów socjalno- bytowych
- do celów technologicznych
Wytwarzanie ścieków :
- sanitarno-porządkowych
- wód opadowych i roztopowych
- ścieki przemysłowych
Emisja zanieczyszczeń do powietrza :
- gazy
- gazy cieplarniane
- lotne związki organiczne
- pyły
- związki złowonne
- spaliny samochodowe
Emisja hałasu :
- źródła wewnętrzne
- komunikacja
Wytwarzanie odpadów :
- odpady niebezpieczne
- odpady inne niż niebezpieczne
- zmieszane odpady komunalne
Ryzyko
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej :
- duże ryzyko
- zwiększone ryzyko

Identyfikacja
TAK/NIE
3
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE

TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE

8

Ryzyko szkody w środowisku
Występowanie
substancji
stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska

NIE
NIE

9

Oddziaływanie na zdrowie ludzi

NIE

10

Oddziaływanie transgraniczne
Inne oddziaływania :
- wibracja
- pola elektromagnetyczne
- promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujące
- powierzchnia ziemi
- krajobraz
- awifauna
*
- obszary podlegające ochronie
- obszary Natura 2000 :
- istniejące
- projektowane

NIE

12

Oddziaływanie na klimat

NIE

13

Odporność obiektów na zmiany klimatu

TAK

14

Oddziaływanie skumulowane

TAK

15

Rozbiórki

11

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
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Identyfikacja
TAK/NIE

Cecha procesu produkcyjnego

1
16

2

3

Oddziaływanie na JCWP

NIE

17

Oddziaływanie na obszary Natura 2000

NIE

2.2.2. Emisje substancji i energii do środowiska w czasie eksploatacji przedsięwzięcia
Zestawienie emisji pyłów, gazów do powietrza, ścieków i odpadów do środowiska podczas eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia przedstawiono poniżej (obejmuje istniejące suszarnie).

WODA, ŚCIEKI, WODY OPDAOWE DACH I POWIERZCHNIE UTWARDZONE
il. Osób

Zużycie wody na cele socjalne
wsp
m3/misiąc m3/rok
2

3

1,5

36

Ścieki bytowe
Zużycie wody
m3/m-c
3

wsp
0,8

m3/misiąc m3/rok
2,4

28,8

Ilośd ścieków opadowych z dachów Q dachopad
Powierzchnia
wsp.
wsp
l/s
dachu
l/s/h
1600

130

0,9

18,720

Roczna Ilośd ścieków opadowych z dachów Q rok
Powierzchnia
wsp.
wsp
m3/rok
dachu
m/rok
1600

0,7

0,9

1008,0

Ilośd ścieków opadowych z Terenów Q pow opad
Powierzchnie
wsp.
wsp
l/s
utwardzone
l/s/h
1300

130

0,8

13,520

Roczna Ilośd ścieków opadowych z Terenów
Q pow opad
Powierzchnie
wsp.
wsp
m3/rok
utwardzone
m/rok
1300

0,7

0,8

728,0
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Tabela 5
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Element charakterystyczny
2
Pyły
Gazy
Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
Emisja dwutlenku węgla (obejmuje obiekty istniejące)
Ścieki bytowe

Jednostka miary
3
0,056 [Mg/rok]
1,260 [Mg/rok]
0,090 [Mg/rok]
1,290 [Mg/rok]
456,9 [Mg/rok]
3
28,8 [m /rok]

2.3. Likwidacja przedsięwzięcia
Do typowych zanieczyszczeń, które mogą wystąpić na etapie ewentualnej likwidacji planowanego
przedsięwzięcia należy zaliczyć:
-

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku
płynów eksploatacyjnych i paliw z maszyn budowlanych i środków transportu biorących udział
w demontażu i likwidacji instalacji),

-

odpady z demontażu obiektów technologicznych i elementów infrastruktury towarzyszącej,

-

zanieczyszczenia powietrza podczas pracy środków transportu oraz maszyn i urządzeń
budowlanych

3. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę
Przy sporządzeniu raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania:
-

identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz
warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione
w ocenie,

-

prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze),

-

ocena: za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych
segmentach.

Przy określeniu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów posłużono się
metodą indeksową stosując wagi oddziaływań w skali punktowej.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczególnych elementów składających się na uciążliwość
inwestycji polegającej na rozbudowie magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb
Sitno, gmina Zbójno, w celu realizacji działalności w zakresie magazynowania i czyszczenia zbóż,
stwierdzono:
-

projektowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko,

-

Wnioskodawca

w

dniu

13 marca 2017 r. wystąpił z wnioskiem, do Wójta Gminy Zbójno

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego dołączył kartę informacyjną
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ww. przedsięwzięcia. Organ decyzyjny, Wójt Gminy Zbójno po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu, stwierdził potrzebę wykonania oceny oddziaływania na
środowisko,
-

przedsięwzięcie

zostanie

zrealizowane

w

Obszarze

Chronionego

Krajobrazu

Drumliny

Zbójeńskie,
-

w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, nastąpi istotne niekorzystne oddziaływanie na
środowisko. Wnioskodawca w takim przypadku, będzie zmuszony do likwidacji istniejącej
instalacji lub realizacji magazynu zbożowego, w innym miejscu, pozbawionym infrastruktury
technicznej,

-

wnioskodawca zakłada realizację przedsięwzięcia w oparciu o wariant proponowany przez siebie,
uznając ten wariant jako najkorzystniejszy dla środowiska,

-

racjonalny

wariant

alternatywny,

w

odniesieniu

do

wariantu

proponowanego

przez

wnioskodawcę, to budowa dodatkowej instalacji do konserwacji ziarna,
-

instalacja zakładu magazynu zbóż nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony
środowiska

poza

wyznaczonym

w

niniejszym

opracowaniu

zasięgiem

oddziaływania,

ograniczonym do granicy działki, będącej we władaniu wnioskodawcy,
-

planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji wymagającej uzyskania
pozwolenia zintegrowanego,

-

przeprowadzona symulacja rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu, wykazała brak
przekroczeń poziomów dopuszczalnych i wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny
D1 oraz poziomów dopuszczalnych i wartości odniesienia uśrednionych dla okresu roku
kalendarzowego Da, dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza
granicami zakładu. Dla planowanych silosów i czyszczalni ziarna na poziomie ziemi najwyższa
wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 180
3

Y = 100 m i wynosi 19,30857 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych
przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń
średniorocznych

występuje

w

punkcie

o współrzędnych

X = 300

3

Y = 200

m,

3

wynosi 0,06588 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m . Na poziomie
zabudowy mieszkaniowej najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w
3

punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m i wynosi 9,04487 µg/m , wartość ta jest niższa od
0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń=
0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 88
3

3

Y = 55 m , wynosi 0,01318 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m .
-

proponowane rozwiązania techniczno – technologiczne dotyczące instalacji

w zakresie

magazynowania zbóż, zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych
w

obiektach związanych z tego typu działalnością w kraju oraz UE,

i nie będą stanowić

zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz powietrza atmosferycznego,
-

teren realizacji omawianej instalacji nie jest położony na obszarze objętym strefami ochrony
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8

konserwatorskiej oraz na obszarze OSN ,
-

nie wystąpi negatywne oddziaływanie projektowanych obiektów

na stan środowiska

przyrodniczego w rejonie Sitna, także na zdrowie mieszkańców wsi,
-

planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w odległości ok. 7,9 [km] od specjalnych
obszarów ochrony siedlisk, wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA
2000‖,

-

planowana instalacja magazynu zbóż będzie eksploatowana na terenie, który już wcześniej
został poddany przekształceniom antropogenicznym. Sam teren planowanego przedsięwzięcia
obecnie nie posiada elementów wartościowych przyrodniczych i krajobrazowych,

-

przedsięwzięcie dotyczy budowy silosów do magazynowania zbóż oraz czyszczalni zbóż bez
zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania pozostałej powierzchni terenu.

-

Zakres projektu nie przyczyni się do istotnej zmiany krajobrazu, którego założenia przewidują
wprowadzenie infrastruktury stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy i dotychczasowej
działalności gospodarczej,

-

realizacja projektu nie spowoduje trwałej zmiany walorów obecnego krajobrazu lub przerwania
jego ciągłości. Wpływ inwestycji na walory krajobrazowe będzie mieć charakter nieistotny,
związany z wprowadzeniem zabudowy nawiązującej do istniejącego typu obiektów na terenie
przedmiotowej działki,

-

nie wystąpi istotne oddziaływanie na

Jednolite

Części Wód Powierzchniowych

(RW

20001928949) oraz Jednolite Części Wód Podziemnych (PLGW200039),
-

uwzględniając kwestie dotyczące zapewnienia odporności projektu na zmiany klimatu oraz
zagadnienia związane z łagodzeniem zmian klimatu stwierdza się, że planowana realizacja
i eksploatacja analizowanego przedsięwzięcia oraz istniejących obiektów nie niesie za sobą
znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i
ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odporności na zmiany klimatu.

-

z uwagi na rodzaj i ilość emisji do środowiska oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia na
terenie m. Sitno, nie wystąpi oddziaływanie na obszary położone poza granicami RP zarówno na
etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji – zamierzenie nie będzie źródłem
transgranicznego oddziaływania,

-

analizowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania

9

w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska (art. 135 - 136 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska),
-

w związku z brakiem znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną oraz
cenne

siedliska

przyrodnicze,

co

jest

skutkiem

w

głównej

mierze

obecnego

stanu

8

- Obszar Szczególnego Narażenia - tereny, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł
rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.
9
- Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (…), albo z analizy porealizacyjnej
wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane
standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów
komunalnych (…) tworzy się obszar ograniczonego użytkowania
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zagospodarowania rozpatrywanego terenu oraz jego sposobu użytkowania, nie stwierdza się
konieczności wprowadzania działań minimalizujących lub kompensujących w odniesieniu do
ochrony przyrody,
-

realizacja i eksploatacja magazynu i czyszczalni zbóż, nie naruszy

zakazów określonych

w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572),
-

w wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń ustalono, że realizacja i eksploatacja planowanego
zamierzenia

będzie

przebiegała

według

wariantu

najkorzystniejszego

zarówno

dla

wnioskodawcy, jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Z uwagi na brak
występowania przekroczeń dopuszczalnych standardów ekologicznych poza terenem działki,
będącej w dyspozycji wnioskodawcy, nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych oraz
zasadnych protestów i skarg mieszkańców. Zakład będzie miejscem pracy dla okolicznych
mieszkańców,
-

dla planowanego przedsięwzięcia nie proponuje się monitoringu oddziaływania na etapie jego
budowy i eksploatacji, w szczególności na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

-

nie

stwierdza

się

uzasadnienia

do

przeprowadzenia

ponownej

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia oraz rodzaj
i ilość emisji do środowiska.
Ponieważ za realizacją przedsięwzięcia przemawiają zasady zrównoważonego rozwoju oraz spełnienie
wymogów bezpieczeństwa ekologicznego i warunków pracy, wnioskuję się o uzgodnienie niniejszego
Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, które będzie podstawą do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na budowę magazynu zboża silosowego, czyszczalni
zbóż wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia wydaje
Wójt Gminy Zbójno, po uzgodnieniu sporządzonego raportu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Golubiu-Dobrzyniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Niniejszy Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

NINIEJSZY RAPORT NOSI CHARAKTER DOKUMENTU AUTORSKIEGO NA PRAWACH RĘKOPISU I NIE MOŻE BYĆ
PUBLIKOWANY ANI CYTOWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY ZLECENIODAWCY I AUTORA
Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy udostępniania informacji o środowisku, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
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II. Część opisowa
1. Wprowadzenie
1.1.

Wstęp
Tematem Raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie

magazynu zboża silosowego oraz czyszczalni zbóż wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną
infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina
Zbójno, woj. kujawsko-pomorskie jest określenie zagrożeń oraz sformułowanie niezbędnych działań
mających na celu uwzględnienia ich wpływu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji,
Raportem. Celem Raportu, stanowiącego niezbędny element postępowania w sprawie oceny

objętej

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W opracowaniu przedstawiono informacje charakteryzujące przedsięwzięcie, informacje o zamierzonym
sposobie korzystania ze środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, oraz
wskazano sposoby ograniczające lub eliminujące oddziaływanie inwestycji na środowisko.
Według ustawy z dnia 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

10

planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(dalej uooś).
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
11

mogących znacząco oddziaływać na środowisko , planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do
przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 52a:


zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a)

0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
Raport OOŚ stanowi element postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którego
celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalającej na realizację w/w przedsięwzięcia
(uzyskanie pozwolenia na budowę). Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)
jest instrumentem pomocniczym w procesie wydawania decyzji zezwalającej na realizację planowanego
przedsięwzięcia

- wymóg przeprowadzenia postępowania jest niezbędnym, jakkolwiek nie jedynym,

elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia muszą być wzięte pod uwagę. Postępowanie w sprawie
OOŚ zapewnia, iż aspekty ochrony środowiska będą traktowane równorzędnie z zagadnieniami
społecznymi, ekonomicznymi i innymi uwarunkowaniami, jakie organ podejmujący decyzję musi rozważyć.
Postępowanie w sprawie OOŚ,

to nie tylko raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany przez

wnioskodawcę - to jest cała procedura z udziałem wszystkich zainteresowanych. Kluczową rolę w tym
postępowaniu odgrywają organy ochrony środowiska, wnioskodawca oraz społeczeństwo, które będzie
10
11

- Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.
- Dz. U. z 2016 r., poz.71
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odczuwało zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki realizacji przedsięwzięcia, będącego przedmiotem
postępowania. Wynik postępowania w sprawie OOŚ stanowi wystarczającą podstawę, w zakresie zagadnień
ochrony środowiska, do podjęcia decyzji o tym, czy - i w jaki sposób - przedsięwzięcie może być
zlokalizowane i zrealizowane. Jednocześnie, zaznacza się, że nie tylko w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
ale wszędzie na świecie, udział szeroko rozumianego społeczeństwa jest traktowany jako nieodzowny
element postępowania w sprawie OOŚ. Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz
analizuje uciążliwości w poszczególnych elementach środowiska wynikające ze stanu istniejącego
i przewidywanej budowy, w tym oddziaływania na podłoże i wody podziemne, powietrze atmosferyczne,
świat roślinny i zwierzęcy oraz siedziby ludzkie znajdujące się w sąsiedztwie planowanego obiektu. Zgodnie
z art. 72 ust.1 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,
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje min.

wydanie

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
12

planowanego obiektu, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane .

1.2. Podstawa prawna oceny
Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko (ROŚ) stanowi jeden z elementów oceny
oddziaływania na środowisko, a art. 66 ust. 1 ustawy uooś określa, co powinien zawierać taki raport,
natomiast artykuł 66 ust.6 stanowi, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien
uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz
likwidacji.
Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko (ROŚ) stanowi jeden z elementów oceny
oddziaływania na środowisko, a art. 66 ust. 1 ustawy uooś określa, co powinien zawierać taki raport,
natomiast artykuł 66 ust.6 stanowi, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien
uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz
likwidacji.
Zgodnie z art. 66 ust. 8 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
-

format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,

-

format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - kierując się potrzebą
poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

Ocena oddziaływania na środowisko rozpatrywanej instalacji jest klasycznym przykładem oceny skutków
związanych ze zlokalizowaniem jednego przedsięwzięcia (jednej instalacji) w określonym obszarze. Proces
OOŚ obejmuje wielokierunkową i kompleksową analizę stanu i możliwych zmian środowiska. Stosując
proces OOŚ oceniamy, w jakim stopniu projekt przedsięwzięcia ma się do zapisów prawa oraz do innych
uwarunkowań związanych z ochroną środowiska. Dzięki zastosowaniu procesu OOŚ można określić rodzaje
i rozmiary strat środowiskowych, a także możliwości ich uniknięcia, minimalizacji i kompensacji.
Do najważniejszych etapów postępowania OOŚ zalicza się screening – ocena danego problemu, czy
konieczne jest postępowanie w sprawie OOŚ. Następnie scoping – ustalenie treści i zakresu badań,
określenie oddziaływania i wpływu na środowisko.
Metody oceny oddziaływania na środowisko to świadome i konsekwentnie stosowane sposoby
12
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identyfikacji, wartościowania, interpretacji i prezentacji potencjalnych oddziaływań na środowisko, będących
rezultatem planowanych działań. Przy wyborze metody oceny należy się kierować rozmiarem planowanego
przedsięwzięcia, naturą prawdopodobnych oddziaływań, dostępnością metod identyfikacji oddziaływań,
doświadczeniem oceniającego w zakresie wykorzystywania metod, możliwości: finansowych, dostępnych
danych, ilości czasu, ekspertów itp.
Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska
wynikających z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Poważną trudnością przy
unifikacji metod prognozowania i wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko jest :
 brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związana z tym niepewność,
 brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych elementów
środowiska przyrodniczego.
Najczęściej stosowaną metodą przy OOŚ są listy sprawdzające (proste i wagowe). Opisuje się czynniki
(aspekty) działalności instalacji, które mogą powodować oddziaływanie na środowisko. Drugą metodą są
matryce, dzięki którym możliwe jest powiązanie aspektów instalacji (pokazanych na jednej osi)
z charakterystyką środowiska (przedstawionego na drugiej osi). W matrycach wychwytywane są
w poszczególnych komórkach relacje między działaniem obiektu a środowiskiem. Z kolei w metodzie sieci
ilustrowana jest relacja przyczynowo- skutkowa pomiędzy działaniem obiektu a jej wpływem na środowisko.
Ostatnią popularną metodą są nakładki. Mogą one być wykorzystane do identyfikacji oddziaływań
w przestrzeni poprzez nakładanie map z różnymi warstwami informacyjnymi. Jest to szczególnie użyteczna
metoda do porównywania alternatywnych lokalizacji inwestycji. Każda z tych metod ma swoją
charakterystykę i nie może być wykorzystywana dla wszystkich ocenianych przypadków. Czasami
najlepszym rozwiązaniem jest łączenie kilku metod w różnych celach. Ogólnie proces OOŚ wykorzystuje
zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe.
Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :
 identyfikacja : na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz
warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione w
ocenie,
 prognoza : wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze),
 ocena : za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych
segmentach.

1.3. Podstawowe materiały wykorzystane przy sporządzeniu
1.3.1. Podstawowe przepisy prawa
-

Ustawa 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 2017 r., poz. 1405,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1987, ze zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131),
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688),

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

-

-

-

-

-

-

-

STRONA

20/134

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze
zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134),
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879, ze zm.),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, ze zm.),
Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203),
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1789, ze zm.),
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1688),
Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego
w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1631),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu u dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie standardów emisyjnych
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw praz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1546),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. 2014 r,. poz. 112),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 105, poz. 718),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883),
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które
mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
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. z 2014 r., poz. 1800),
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. U. Nr 136, poz. 964),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 257),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiskach pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 817),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania
odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1601),
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478),
Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
(M.P. z 2016 r. poz. 784),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
(Dz. U. z 2015 r., poz. 132),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody
w środowisku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1399),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1398),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1397),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1396),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie
ze środowiska na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 718),
Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. z 2016 r., poz. 52),
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 2250),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub
części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r., Nr 16, poz. 149,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

-

1.3.2. Wytyczne i materiały uzupełniające
-

-

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych – Minister Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 2016 r.,
Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z roku 1994-2015 (Raporty
o stanie środowiska województwa 1994-2017),
Ustalenia dokonane z Inwestorem i Projektantem,
„A.Tvevad, J.A.farr, J.Jędrośka i D.Szwed „Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania ma środowisko” Ministerstwo Środowiska , Warszawa 2002,
Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywę
2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do
środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str.44),
Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE - strategiczne dokumenty z zakresu paliwowej polityki Unii
Europejskiej do 2010 roku :
Zielona Księga, która określa europejska strategię z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r.
Dyrektywa
Rady 1996/62/EC z dnia
27
września
1996 roku w sprawie oceny
i kontroli otaczającego powietrza,
Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC),
Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczeń powietrza
powodowanych przez zakłady przemysłowe,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 w sprawie
krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
Dyrektywa 70/220/EEC w sprawie standardów pojazdów mechanicznych,
Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do
jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG,
Dyrektywa 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do
środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca
dyrektywę Rady 70/220/EWG,
Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów,
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywą do roku 2030, tzw. SPA2020 (pierwszy dokument strategiczny bezpośrednio dotyczący kwestii
adaptacji do zmian klimatu),
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 r.
i Protokół z Kioto z 1997 r. na środowisko,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Poradnik
Przygotowania
Inwestycji
z
uwzględnieniem
zmian
klimatu,
ich
łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. Ministerstwo Środowiska. Departament
Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa 2015 (Poradnik nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w nim
zawarte nie mają charakteru wiążącego. Poradnik przedstawia zbiór wskazówek oraz wskazuje zasady mające
na celu pomóc inwestorom, a w tym beneficjentom funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w
przygotowaniu inwestycji (projektów) oraz/lub w sporządzeniu aplikacji o fundusze UE w zakresie zagadnień
dotyczących adaptacji oraz mitygacji zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe). Celem niniejszego
Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w
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procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć
współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.02.2006 w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne, odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty,
wersja ujednolicona,
Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.04.2006 w sprawie odpadów Wniosek
dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz
zmieniający Dyrektywę 2004/35/WE, KOM(2006) 232, wersja ostateczna,
Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko. Tadeusz Kuczyński. Uniwersytet Zielonogórski.
RWN-T Zielona Góra 2002.

1.3.3. Klauzula zgodności z przepisami Unii Europejskiej
W prowadzona w życie 15 listopada 2008 r. ustawa 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 2017 r., poz. 1405) jest wynikiem prac dostosowawczych
w zakresie prawa ochrony środowiska do przepisów prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
W ustawie ww. wprowadzono zapisy : Dyrektywy

13

Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.

w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, Dyrektywy
Rady 97/11/UE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków
niektórych publicznych i prywatnych o oddziaływaniu na środowisko są zgodne z zasadami obowiązującymi
w Unii Europejskiej. przedsięwzięć dla środowiska, przez co polskie przepisy w zakresie sporządzania ocen
o oddziaływania na środowisko.
Sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, rozpatrywanego
w niniejszym opracowaniu, został przygotowany zgodnie ze znowelizowanymi, dostosowanymi do przepisów
Unii Europejskiej przepisami. W związku z powyższym spełnia warunki stawiane ocenom oddziaływania na
środowisko koniecznym przy występowaniu o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1. Ogólne informacje o przedsięwzięciu
2.1.1. Technologia istniejąca
Zakład przyjmuje własne lub zakupione ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy, które jest przywożone
transportem samochodowym do kosza zasypowego. Następnie dostarczone ziarno transportowane jest
przenośnikami poziomymi i pionowymi do czyszczalni gdzie poddawane jest procesowi czyszczenia.
Wyczyszczone ziarno jest transportowane podajnikami mechanicznymi do zbiorników buforowych, skąd jest
w miarę potrzeb przenoszone jest do jednej z dwóch suszarni daszkowych gdzie poddawane jest osuszaniu
do wymaganej wilgotności. Czynnikiem suszącym jest gorące powietrze, które podgrzewane jest palnikami
zasilanymi

gazem

płynnym

propanem-butanem

zmagazynowanym

w

podziemnych

zbiornikach

magazynowych gazu płynnego zlokalizowanych na terenie przedmiotowej działki. Suszarnie wyposażone są
w dwa palniki zasilane gazem płynnym, o mocy cieplnej 2500 kW, każdy. W czasie pracy wykorzystywana
jest jedna suszarnia w zależności o rodzaju i ilości przyjętego ziarna.
13

- Przepisy dyrektywy OOŚ wymagają od paostw członkowskich zapewnienia, by dla przedsięwzięd, które mają znaczący wpływ na środowisko ze względu na swój

charakter, rozmiar lub lokalizację, wykonania była ocena skutków środowiskowych. Ocena ta powinna mied miejsce przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję, tj.
zanim władze zadecydują, że wykonawca może realizowad swoje przedsięwzięcie.
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W obiekcie istniejącym możliwe jest składowanie około 10 000 ton ziarna suchego. Ziarno dostarczane
jest do zakładu samochodami ciężarowymi w okresie od lipca do listopada. Sezon trwa pięć miesięcy. Ziarno
przyjmowane jest w ciągu dnia.
Dane technologiczne:
■

Silosy magazynowe:

■

Maszyn i urządzeń mechanicznych (przenośniki zgarniakowe i kubełkowe) do załadunku i

10 x 1.000 tony= 10.000 ton,

rozładunku ziarna o wydajności transportu:

60 t/h,

■

Czyszczalnia do zboża: wydajność - 80 t/h dla pszenicy

■

Suszarnia do zboża:

2 szt. wydajność - 42 t/h dla pszenicy o 4%

Ziarno dostarcza do magazynu około 600 samochodów i ciągników w sezonie co daje średnio 4 pojazdy
(samochody ciężarowe i ciągniki z przyczepami) na dzień.
Ilości dostarczanego ziarna:
o

kukurydza: 7 500 ton o średniej wilgotności 29 %

- osuszanie do wilgotności 15 %,

o

zboża: 2 500 ton o średniej wilgotności 17 % - osuszanie do wilgotności 15 %,

o

rzepak: 1 500 ton o średniej wilgotności 10 % - osuszanie do wilgotności 9 %,

Po wysuszeniu daje to łącznie około 10 000 ton ziarna suchego. Średnie zużycie gazu płynnego (propanbutan) wynosi około 1,8 litra na wysuszenie 1 tony ziarna o 1 %. Daje to zużycie roczne około 260 000 litrów
gazu płynnego. Wywóz ziarna odbywa się transportem kołowym przez okres całego roku w zależności od
potrzeb.
Do wywiezienia około 10 000 ton ziarna (ilość ziarna pozostała po wysuszeniu) potrzeba około
400 samochodów ciężarowych.
2.1.2. Technologia planowana
Przedmiotem inwestycji, na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno, powiat
golubsko-dobrzyński jest budowa magazynu zbożowego silosowego oraz czyszczalni zbóż, wraz
z urządzeniami transportowymi, wiatą kosza przyjęć, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem
działalności jest przyjmowanie, magazynowanie rzepaku, zbóż i kukurydzy.
Program użytkowy i funkcjonalny planowanej inwestycji zakłada:
-

budowę magazynu silosowego metalowego składającego się z 8 silosów płaskodennych
3

pojemności pojedynczego silosu wynoszącej 2860 m , tj.: 2010 ton. Daje to łączną pojemność
projektowanego magazynu około 16080 ton,
14

15

-

budowę kosza przyjęciowego najazdowego , wyposażonego w redler odbiorowy ,

-

budowę stalowej wiaty nad koszem przyjęciowym.

-

instalację maszyny czyszcząco-sortującej typ PROF-SEED o wydajności 120 t/h,

-

montaż maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku zbóż o wydajności 120 t/h, (redlery,
16

podnośniki kubełkowe ).
Zakład przyjmuje własne lub zakupione ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy, które jest przywożone
transportem samochodowym do kosza zasypowego (przyjęciowego). Ziarno przyjęte na projektowanym
14

- kosz przyjęciowy to żelbetowa studnia w ziemi do której zsypujemy ziarno ze środków transportu
- redler odbiorowy to urządzenie transportu poziomego ziarna
16
- urządzenia do transportu pionowego ziarna
15
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koszu przyjęciowym jest suche i nie jest poddawane procesowi suszenia. Następnie część dostarczonego
ziarno transportowana jest przenośnikami poziomymi i pionowymi do czyszczalni gdzie poddawane jest
procesowi czyszczenia w projektowanej czyszczalni sitowej. Procesowi czyszczenia może być poddane
około 5000 ton ziarna.
Następnie ziarno transportowane jest za pomocą urządzeń mechanicznych transportu poziomego
(redlery) i pionowego (podnośniki kubełkowe) do projektowanych zbiorników magazynowych.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli zakładowi na przyjęcie ziarna i magazynowanie go do
czasu sprzedaży.
Dane technologiczne:


Każdy zbiornik będzie ustawiony na indywidualnej betonowej płycie fundamentowej.



Każdy zbiornik będzie wyposażony w instalację do przewietrzania magazynowanego zboża.



Zbiorniki wyposażone będą w układ podajników pozwalający na załadunek i rozładunek zboża.

Dane technologiczne:


Silosy magazynowe:



Maszyny i urządzenia mechaniczne (przenośniki zgarniakowe i kubełkowe) do załadunku i
rozładunku ziarna o wydajności transportu:

8 x 2010 tony = 16 080 ton,

120 t/h.

W układzie nowego projektowanego magazynu nie znajdą się urządzenia do czyszczenia i suszenia
ziarna. W planowanej inwestycji przyjmowane będzie tylko i wyłącznie ziarno czyste i suche. Zbiorniki będą
zasypywane głównie w okresie od lipca do października. Jęczmień będzie dostarczany transportem
samochodowym.
Zużycia surowców (dostarczanego ziarna) wody, paliw i energii przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 6
Lp.
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Element charakterystyczny
2
Dostarczane ziarna:
Kukurydza o średniej wilgotności 15%
Zboża o średniej wilgotności 15%
Rzepak o średniej wilgotności 9%
Woda do celów socjalnych
Woda do celów p-poż.
Olej hydrauliczny
Całkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Zdolność przyjęcia materiału siewnego
Ładowność składowa zboża

Jednostka miary
3
8000 [Mg/rok]
4 000[Mg/rok]
4 000[Mg/rok]
3
0,12 [m /dobę]
3
10 [dm /s]
0,03 [Mg/rok]
242,0 [kW]]
120 [Mg/h]
16 080 [Mg]

Obsługa zakładu:


liczba pracowników obsługi: 2 osoby,



źródło pochodzenia wody do celów bytowych – wodociąg wiejski,



odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika wybieralnego,



ścieki technologiczne nie będą powstawały w procesie technologicznym zakładu,



zapotrzebowanie na energię - energia elektryczna – przyłącze 242 [kW],

Rzuty i elewacje obiektu projektowanego przedstawiono na rysunkach poniżej.
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Ryc. 4

2.2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 303/2, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński, na terenie istniejącego magazynu silosowego.
Najbliższe tereny chronione akustycznie - zabudowa zagrodowa, usytuowane są w odległości ok 140 [m]
od planowanego przedsięwzięcia. Dla terenu objętego rozpatrywanym przedsięwzięciem nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zakład zostanie zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
ustanowionymi w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572).
Na rycinach poniżej przedstawiono lokalizację działki oraz planowanego przedsięwzięcia na terenie Sitna,
gm. Zbójno.
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Planowany
magazyn

Ryc. 5.

Lokalizacja planowanego zakładu w Sitnie, powiat golubsko-dobrzyński (źródło: www.geoserwis.gov.pl)

Poniżej przedstawiono projekt zagospodarowania działki nr ew. 303/2

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Przebudowa i rozbudowa budynku w Kęsowie przy ul. Łąkowej 13 na działce nr ewid. 303/2
w celu rozpoczęcia działalności w zakresie napraw i regeneracji elementów hydrauliki siłowej

Lp.
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Element charakterystyczny

1

2
Powierzchnia działki 303/2

Ryc. 6. Projekt zagospodarowania działki nr ewid. 303/2, Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie

1.

Powierzchnia przekształcona istniejąca (21,4%)

2.

Powierzchnia projektowana do przekształcenia (13,6%)

3.

Tereny zielone i nieprzekształcone (65%)

Jednostka miary
3
22 600 [m2]
4 862 [m2]
3 050 [m2]
14 688 [m2]
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2.3. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania
2.3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie na terenie Sitna (działka nr 303/2), stanowiące magazyn zboża
silosowego nie jest nowym źródłem oddziaływania na środowisko. Budowa magazynu i czyszczalni zbóż jest
kontynuacją istniejącej działalności na tym terenie.
Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia
należy zaliczyć :


nieznaczne zużycie wody i ograniczona ilość ścieków sanitarnych (pracownicy realizujący prace
budowlane),



brak ścieków technologicznych na etapie realizacji,



minimalne emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia,



uruchomienie instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym będą prowadzone prace budowlane (rozbudowa magazynu zboża
silosowego),



na terenie budowy (rozbudowa) nie będą prowadzone procesy technologiczne, które ze względu
na ich rodzaj i skalę, mogły by powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,



charakter prac budowlanych realizowanych na terenie przedsięwzięcia nie powoduje zaliczenia
przedsięwzięcia do instalacji o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,



w

trakcie

planowanej

rozbudowy

magazynu

zboża

silosowego,

wytwarzane

odpady

niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą selektywnie gromadzone i odbierane przez
uprawnione jednostki gospodarcze,


incydentalny hałas będzie występował w czasie realizacji przedsięwzięcia – praca maszyn i
narzędzi,



Budowa magazynu zboża silosowego i uruchomienie planowanej instalacji nie wpłynie na
środowisko gruntowo-wodne oraz warunki hydrologiczne występujące w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac budowlanych (rozbudowy obiektu i regulacji układu dróg
wewnątrz-zakładowych) nastąpi przywrócenie warunków gruntowych do stanu pierwotnego,



realizacja przedsięwzięcia nie wymaga likwidacji zieleni i nie wpłynie na zmianę wykorzystania
działek graniczących z działkami, na których będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zestawienie parametrów charakterystycznych planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 7
Lp.
1
1.

Element charakterystyczny
2
Powierzchnia działki 303/2

Jednostka miary
3
2
22 600[m ]
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Lp.
1
2.
3.
4.
5.

Element charakterystyczny
2
Budynki i budowle istniejące
Budynki i budowle projektowane magazyn silosowy z
infrastrukturą)
Drogi i place istniejące
Tereny utwardzone projektowane
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Jednostka miary
3
2
1987 [m ]
2

1750 [m ]
2
2875 [m ]
2
1300 [m ]

Bilans powierzchni działki nr 303/2 przedstawiono tabeli poniżej.
Tabela 8
Lp.
1
1.
2.
3.

Zestawienie

Element charakterystyczny
2
Powierzchnia działki 303/2
Powierzchnia przekształcona istniejąca (21,4%)
Powierzchnia projektowana do przekształcenia (13,6%)
Tereny zielone i nieprzekształcone (65%)

głównych

cech

charakterystycznych

procesów

Jednostka miary
3
2
22 600 [m ]
2
4 862 [m ]
2
3 050 [m ]
2
14 688 [m ]

technologicznych

związanych

z prowadzeniem działalności w zakresie magazynowania zbóż na działce nr ew. 303/2 w Sitnie, powiat
golubsko-dobrzyński, przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 9
Lp.
1
1

2

3

4

5

6

Cecha procesu produkcyjnego
2
Zużycie wody :
- do celów socjalno- bytowych
- do celów technologicznych
Wytwarzanie ścieków :
- sanitarno-porządkowych
- wód opadowych i roztopowych
- ścieki przemysłowych
Emisja zanieczyszczeń do powietrza :
- gazy
- gazy cieplarniane
- lotne związki organiczne
- pyły
- związki złowonne
- spaliny samochodowe
Emisja hałasu :
- źródła wewnętrzne
- komunikacja
Wytwarzanie odpadów :
- odpady niebezpieczne
- odpady inne niż niebezpieczne
- zmieszane odpady komunalne
Ryzyko
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej :
- duże ryzyko
- zwiększone ryzyko

7

Ryzyko szkody w środowisku

8

Występowanie

substancji

Identyfikacja
TAK/NIE
3
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE

TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

stwarzających

NIE
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Identyfikacja
TAK/NIE

Cecha procesu produkcyjnego

1

2
szczególne zagrożenie dla środowiska

9

Oddziaływanie na zdrowie ludzi

NIE

10

Oddziaływanie transgraniczne
Inne oddziaływania :
- wibracja
- pola elektromagnetyczne
- promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujące
- powierzchnia ziemi
- krajobraz
- awifauna
*
- obszary podlegające ochronie
- obszary Natura 2000 :
- istniejące
- projektowane

NIE

12

Oddziaływanie na klimat

NIE

13

Odporność obiektów na zmiany klimatu

TAK

14

Oddziaływanie skumulowane

TAK

15

Rozbiórki

NIE

16

Oddziaływanie na JCWP

NIE

17

Oddziaływanie na obszary Natura 2000

NIE

11
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3

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

2.3.2. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegną
istotnym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Obecnie działka nr 303/2 w Sitnie stanowi grunty
kl. IVa (teren istniejącego magazynu silosowego).
Z uwagi na rodzaj planowanej zabudowy – istniejące obiekty wysokości ok. 25 [m] przedsięwzięcie nie
wpłynie w sposób istotny na różnorodność krajobrazową i będzie miało niewielki wpływ na:
-

zmniejszenie różnorodności biologicznej,

-

zmiany w lokalnych zasobach wodnych,

- utratę korzyści ekologicznych, jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk.
W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się działań w zakresie przemieszczenia znacznych ilości mas
ziemnych.
Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania działek graniczących z działką nr 303/2, na której
będzie realizowane planowane przedsięwzięcie.

2.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
Do charakterystycznych procesów związanych z planowanym przedsięwzięciem należy zaliczyć proces
realizacji zakładu (budowa obiektów magazynu – silosów i obiektów towarzyszących) oraz proces
eksploatacji (świadczenie usług w zakresie magazynowania i czyszczenia zbóż).
W przypadkach szczególnych może wystąpić konieczność likwidacji przedsięwzięcia.
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2.4.1. Realizacja przedsięwzięcia
Planowana inwestycja polegająca na budowie 8 zbiorników magazynowych ziarna zbóż, rzepaku i
kukurydzy o pojemności Vm = 2010 Mg każdy i czyszczalni zboża, pozwoli zakładowi na przyjęcie ziarna
i magazynowanie go do czasu sprzedaży.


Każdy zbiornik będzie ustawiony na indywidualnej betonowej płycie fundamentowej.



Każdy zbiornik będzie wyposażony w instalację do przewietrzania magazynowanego zboża.



Zbiorniki wyposażone będą w układ podajników pozwalający na załadunek i rozładunek zboża.

Dane technologiczne:


Silosy magazynowe:



Maszyny i urządzenia mechaniczne (przenośniki zgarniakowe i kubełkowe) do załadunku i

8 x 2 010 tony = 16 080 ton,

rozładunku ziarna o wydajności transportu:

120 t/h.

2.4.1.1. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji przedsięwzięcia
Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z pracami budowlanymi i ziemnymi (budowa
8 zbiorników magazynowych ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy o pojemności do 2010 Mg każdy, utwardzenie
ternu). Do zanieczyszczeń środowiska jakie wystąpią na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia,
należy zaliczyć odpady, takie jak gruz, złom metali, nie segregowane odpady podobne do komunalnych,
emisja hałasu i emisja niezorganizowana pyłu i spalin pochodząca z transportu i prac budowlanych.
Wszelkie emisje powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą krótkotrwałe i wystąpią na terenie
przedsięwzięcia. Zakres i stopień oddziaływania na środowisko w trakcie budowy będzie zależał przede
wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych. W czasie prowadzenia prac
realizacyjnych przewiduje się wykonywanie prac ziemnych.
Wszystkie surowce, materiały i energia potrzebne do wykonania przedsięwzięcia polegającego na
realizacji przedsięwzięcia, dostarczone zostaną spoza terenu budowy. Do budowy użyte zostaną materiały
wskazane w przygotowanej „Koncepcji wstępnej z danymi parametrycznymi i technologicznymi do projektu
budowlanego przebudowy‖ oraz zgodnie z Projektem budowlanym. Projektowane rozwiązania materiałowe
będą spełniały wymagania dotyczące ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Zużycie wody i energii na etapie
3

realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie (wody ok. 10 m ).
Budowa silosów na materiał zbożowy wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi –
w ramach istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno nie przyczyni
się do powstania znaczącego zagrożenia środowiska w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.
Występujące oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
bezpośredniego otoczenia. Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie wykorzystywany
park maszyn budowlanych (praca dźwigu do ustawienia silosów - emisja spalin ze spalania oleju
napędowego) jak również nieznaczne pylenie wtórne, mogące powstawać podczas poruszania się pojazdów
po drogach gruntowych i w czasie transportu materiałów budowlanych. Poziomy dźwięku generowane na
etapie budowy, zwłaszcza związane z ruchem pojazdów ciężarowych mogą przyjmować wartości odbierane
jako uciążliwe na terenach zamieszkanych (> 65 dB), jednak oddziaływanie to będzie przejściowe, będzie
występować w godzinach dziennych całkowicie ustanie po zakończeniu budowy.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWSKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędna infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2, obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

35/134

Oddziaływanie na powietrze
Emisje spalin wprowadzonych do powietrza przez urządzenia budowlane nie będą znacząco negatywnie
oddziaływać na otoczenie ze względu na już istniejący usługowy charakter terenu, odległość terenu budowy
od sąsiednich zabudowań oraz ukształtowanie terenu.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia może występować podczas:


transportu i rozładunku materiałów sypkich,



pracy sprzętu technicznego zasilanego paliwami płynnymi.

Przedmiotem emisji są najczęściej:


pyły,



mineralne z kruszyw, spoiw i wypełniaczy,



produkty spalania paliw (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla),



gazy i pary wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z podgrzewanych smół i asfaltów,



pyły i gazy z procesów łączenia metali (spwanie),



opary farb, lakierów i innych substancji chemicznych (lotne związki organiczne).

Ponadto maszyny silnikowe będą wprowadzały spaliny do powietrza okazjonalnie, głównie podczas
przeprowadzania podstawowych prac konstrukcyjnych obiektu (silosy zbożowe) oraz dowozu lub wywozu
materiałów budowlanych z placu budowy. Podczas postojów będą wyłączane.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku
etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego. Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym można je określić jako szybko rozpraszane. Poniżej
przedstawiono wyniki obliczenia emisji do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych
oraz maszyn budowlanych podczas realizacji przedsięwzięcia.
Tabela 10

W trakcie budowy przedsięwzięcia ograniczenie oddziaływania na powietrze zostanie zrealizowane
poprzez:
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dostarczenie urobionego betonu na plac budowy (beton towarowy) w betoniarkach mobilnych,



wyłączenie silników niepracujących maszyn i pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku na
terenie inwestycji,



systematyczne sprzątanie dróg dojazdowych oraz zraszanie woda placu budowy (zwłaszcza przy
długotrwałych okresach bez opadów deszczu),



uważne ładowanie i rozładowywanie materiałów sypkich na samochody oraz rozładunek,



przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie.

Emisja hałasu do środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia
Ze względu na stosunkowo mały zakres prac ziemnych i prac budowlanych, które będą prowadzone przy
pomocy nowoczesnego sprzętu oraz tylko w porze dnia, emisja hałasu w fazie realizacji przedsięwzięcia nie
powinna stanowić istotnego ujemnego oddziaływania na tereny chronione akustycznie. Uciążliwość hałasu
wynikająca z fazy budowy będzie krótkotrwała.
Poniżej przedstawiono wyliczony poziom hałasu, który wystąpi podczas pracy koparki w odległości ok.
50 m od placu budowy, w zależności od czasu pracy maszyny budowlanej.
Tabela 11
Czas działania źródła [h] < od przedziału
czasow ego

10

8

4

2

Poziom hałasu dla czasu odniesienia równy
16 godzinom - pora dnia [dB]

Nazwa
źródła
Maszyny
budowlane

Poprawka
Moc
Odległość
akustyczna
Grunt od
[m]
[dB]
0 do 1

104

140

1,00

Poziom
dźwięku LAn
[dB]

60,08

Pozim z

TŁO [dB] uwzględnienie tła LAeq 16 H LAeq16 H LAeq 16 H LAeq 16 H
LAeqT [dB]

40

60,03

57,99

57,02

54,01 51,00

Uciążliwości hałasowej nie da się wyeliminować w czasie budowy zakładu. Praca typowych budowlanych
urządzeń takich, jak: koparki, spycharki, dźwigi itp. oraz ruch pojazdów ciężkich dowożących materiały
konstrukcyjne, wywożących materiały rozbiórkowe, betonowozów itp., to źródła hałasu zewnętrznego.
Pomimo, że etap budowy charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, należy
pamiętać, iż czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji zakładu ma charakter epizodyczny, a po
zakończeniu prac budowlanych stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza się
zatem, iż etap budowy nie będzie czynnikiem mogącym zagrażać środowisku akustycznemu. W przypadku
prac prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hałas ten nie będzie powodował istotnej uciążliwości
dla środowiska ( w pobliżu zabudowy mieszkaniowej maksymalny poziom hałasu wyniesie ok. 57 dBA).
W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca się przestrzeganie zasad, które mogą znacznie
ograniczyć ewentualne uciążliwości akustyczne, tj.:


prace budowlane powinny być wykonywane w oparciu o harmonogram prac,



zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,



stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWSKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędna infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2, obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

37/134

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202, ze zm.],


przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,



maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego,



lokalizować zaplecze budowy możliwie najdalej od terenów zabudowanych,



w przypadku wystąpienia ewentualnych konfliktów społecznych na tym etapie, czas prac
budowlanych należy uzgadniać z zainteresowanymi stronami,



wszelki

prace

budowlane

prowadzone

przy

wykorzystaniu

ciężkiego

sprzętu

budowlanego (koparki, spycharki, ładowarki) będą wykonywane tylko w godzinach
dziennych, najlepiej między godzinami 8.00 – 16.00.
Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie
emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.] – tabela poniżej.
Tabela 12

Rodzaj urządzenia
(źródła hałasu)
2

Lp.
1

Poziom mocy A
[(dB)]
3

Dyrektywa WE

88

70/157/EWG

4

1.

Samochody ciężarowe

2.

Maszyny budowlane

89 - 107

79/113/EWG

3.

Sprężarki

101 - 104

84/533/EWG

4.

Żurawie wieżowe

100 - 102

84/534/EWG

5.

Agregaty spawalnicze

100 - 101

84/535/EWG

6.

Agregaty prądotwórcze:
moc elektryczna P  2 kVA
P > 2 kVA

102
100

84/536/EWG

Koparki, spycharki, ładowarki o mocy:


7.






P  70 kW
70 < P  160 kW
160 < P  350 kW
koparki hydrauliczne i linowe
pozostałe maszyny do robót ziemnych

106
108
110
112
118

86/662/EWG

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne
Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływ na środowisko wodne. Wykopy pod budowę będą
realizowane powyżej poziomu wód gruntowych (brak potrzeby odwadniania wykopów).
Woda na cele socjalne i budowlane będzie dostarczana na plac budowy z własnej sieci wodociągowej.
Ścieki sanitarno-bytowe z zaplecza odprowadzone zostaną do sanitariatów przewoźnych (toj-toj) lub
istniejących sanitariatów.
Przyjęte parametry do obliczeń zużycia wody:
3

- ilość pracowników zatrudnionych przy budowie: 5 osób i zużycie wody 60 dm /osobę,
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- zużycie wody do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych dla powierzchni - 25 m
3

i wskaźnikowym zużyciu wody 2,0 dm /m

2

2
3

Q w = (5 x 60) + (25 x 2,0) = 0,350 m /d
Przyjęto, że 100 % pobranej wody stanowić będą ścieki bytowe, zatem ilość ścieków:
3

Q ść byt = 0,35 m /d
Wytwarzanie odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia
Podczas realizacji przedsięwzięcia będą generowane odpady. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe
rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w trakcie realizacji prac budowlanych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.
Tabela 13
Przewidywana ilość
wytwarzanych
odpadów
[Mg]

Przewidywany
proces odzysku
Przewidywany
sposób
unieszkodliwiania

3

3

4

Odpady spawalnicze – kontener , skrzynia ,
beczka, miejsce wyznaczone i oznaczone na placu
budowy

0,050

12 01 13

R4
D9

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w
17 05 03 remontów – kontener , beczka; miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

0,005

12 01 21

R4
D9

Opakowania z papieru i tektury – kontener;
miejsce wyznaczone i oznakowane na placu
budowy

0,050

15 01 01

R1; R3
D9;D10

Opakowania z tworzyw sztucznych – kontener;
big-bag, miejsce wyznaczone i oznakowane na
placu budowy

0,030

15 01 02

R1; R3
D9;D10

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe – kontener; miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

0,015

R13
D9; D14

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
opakowania po materiałach malarskich) – beczka
lub pojemnik plastikowy; miejsce wyznaczone i
oznakowane na placu budowy

0,002

R12; R13
D9;D14

Odpady z remontów i przebudowy dróg - kontener
stalowy; miejsce wyznaczone i oznakowane na
placu budowy

2,000

17 01 81

R5
D9;D14

17 02 01

Drewno – kontener; miejsce wyznaczone i
oznakowane na placu budowy

0,020

R1;R13
D9;D10

17 02 03

Metale nieżelazne – kontener; miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

0,025

R4
D9

17 04 05

Żelazo i stal – kontener; miejsce wyznaczone i
oznakowane na placu budowy

0,500

R4
D9

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10 miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

0,050

R12;R13
D9;D14

5,000

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03 – kontener, big-bag; miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

R5
D9;D14

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu – sposób magazynowania,
miejsce magazynowania

1

2

1

2

3

4

5
6

15 01 10 *

7

8
9
10
11
12

W tabeli poniżej przedstawiono niektóre rodzaje odpadów, przewidziane do przekazania osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które mogą zostać wytworzone
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podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia .
Tabela 14
LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE POSIADACZ ODPADÓW MOŻE PRZEKAZYWAĆ OSOBOM FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCAMI, ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Proces
odzysku

Dopuszczalne metody odzysku

1

2

3

4

5

Wybrakowane wyroby

R11

Do utwardzania dróg, budowy fundamentów po
rozkruszeniu

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06

R11

17 01 07

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów,
wykorzystania jako podsypki pod posadzki na
gruncie po rozkruszeniu

3

17 04 05

Żelazo i stal

R4

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji

4

17 04 07

Mieszaniny metali

R4

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji

5

19 12 01

Papier i tektura

R1

Do wykorzystania jako paliwo

1

10 13 82

2

6

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

R1 lub
R11

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest
zanieczyszczone impregnatami i powłokami
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i
konserwacji

Odpady ulegające biodegradacji, kartony

R1 lub R3

Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych
kompostowniach

19 12 07

7

Ex 20 03 02

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujący
przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych
wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia
(art. 75 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska).
Większość oddziaływań na środowisko w związku z realizacją przedsięwzięcia można próbować
ograniczyć. Ograniczenia te związane są z zastosowaniem prawidłowych rozwiązań projektowych
i organizacyjno-technicznych, np. :
prowadzenie hałaśliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciężkiego transportu



w godzinach dziennych,


unikać niepotrzebnej pracy pojazdów na biegu jałowym,



zapobiegać wtórnej emisji pyłu z magazynowania i transportu odpadów oraz materiałów
budowlanych (rozdrobnionych).

Poniżej przedstawiono technologię realizacji, rozbudowy magazynu zbóż na działce nr 303/2 w Sitnie.
Kolejność robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco :

17



zdjęcie humusu (roboty drogowe, ustawienie silosów zbożowych),



roboty ziemne mechaniczne i ręczne,



roboty instalacyjne wod.-kan., co., elektryczne i inne,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać procesowi odzysku na potrzeby
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r., poz. 93

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

40/134



roboty wykończeniowe wewnętrzne, zewnętrzne i przyłącza poszczególnych mediów,



uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

Wszystkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

18

.

Ponadto Inwestor i kierownik budowy zapewni odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
19

i higieny pracy . Na opisywanym placu budowy nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia
i środowiska. Plac budowy będzie posiadał dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we
wszelkie materiały i prefabrykaty budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym
i ratowniczym.

2.5. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia
2.5.1. Eksploatacja przedsięwzięcia
Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowych silosów magazynowych i obiektów
towarzyszących dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej w zakresie magazynowania i czyszczenia
zbóż. Sposoby, urządzenia i technologia prowadzenia działalności w zakresie magazynowania zbóż są
ogólnie znane, w wielu publikacjach zostały dokładnie opisane. Należy zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju
rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie jw. muszą spełniać wymagania ekologiczne,
obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w UE.
Poznanie rzeczywistych zagrożeń, jakie magazyn zboża stanowią dla środowiska, może zostać
uwidocznione poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Potencjalne zagrożenia wynikające z działalności
gospodarczej różnych zakładów usługowych mają charakter zbliżony, jednak konkretne uwarunkowania
każdej instalacji (np. lokalizacja, naturalna strefa ochronna, stosowane technologie, sposób prowadzenia
technologii wynikający z wyposażenia i nawyków) decydują o rzeczywistej skali zagrożeń.
Oddziaływanie rozpatrywanego magazynowania zbóż na środowisko, odnosi się praktycznie do
wytwarzania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje hydrauliczne) oraz emisji
pyłów do powietrza (maszyna czyszcząco-sortująca).
Emisja do środowiska w związku z funkcjonowaniem rozpatrywanej instalacji dotyczy również hałasu do
środowiska (transport samochodowy).
W fazie eksploatacji instalacji nie wprowadza się do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego szkodliwego dla człowieka oraz promieniowania jonizującego, toksycznych substancji
chemicznych, związków biologicznie czynnych oraz lotnych związków organicznych.
Zestawienie emisji pyłów i gazów do powietrza, ścieków oraz odpadów do środowiska, wytwarzanych
podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.

18
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- Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
- Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 26 września 1997 r.
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Tabela 15

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7

Element charakterystyczny
2
Ścieki bytowe
Wody opadowe: tereny utwardzone
Wody opadowe: dachy
Pyły
Gazy (uwzględnia eksploatację 2 suszarni zbóż)
Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
Emisja dwutlenku węgla

Jednostka miary
3
3
28,8 [m /rok]
3
13,5 [dm /s]
3
18,7 [dm /s]
0,056 [Mg/rok]
1,260[Mg/rok]
0,090 [Mg/rok]
1,290 [Mg/rok]
456,9 [Mg/rok]

2.5.2. Charakterystyka podstawowych planowanych działań w celu uniknięcia, zminimalizowania
lub zlikwidowania szkodliwych oddziaływań na środowisko
Do podstawowych planowanych działań w celu uniknięcia, zminimalizowania lub zlikwidowania
szkodliwych oddziaływań na środowisko, należy zaliczyć:
-

magazynowanie przepracowanych olejów hydraulicznych na terenie zakładu do czasu ich odbioru
przez uprawnione jednostki gospodarcze, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Podstawowe zasady postępowania z olejami przepracowanymi zostały określone w ustawie z dnia
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1694),

-

do potrzeb wytworzenia ciepła należy stosować gaz płynny propan-butan,

-

ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika wybieralnego,

-

wszystkie operacje technologiczne związane z prowadzoną działalnością usługową w zakresie
magazynowania zbóż należy wykonywać w pomieszczeniach zakładu,

-

działalność zakładu należy prowadzić w godzinach dziennych : 6.00-22.00.

2.6. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi
2.6.1. Informacje o różnorodności biologicznej
W Polsce żyje prawie 70 tysięcy gatunków, z czego 2,7 tysiąca stanowią gatunki roślin naczyniowych,
33-45 tysięcy gatunki zwierząt. Bioróżnorodność Polski jest znaczna, gdyż wpływa na nią znaczne
zróżnicowanie obszarów i środowisk ( nizinne, nadmorskie, górskie i in.) oraz zróżnicowanie klimatyczne
( nasz kraj znajduje się na granicy wpływów klimatu kontynentalnego i atlantyckiego).
Różnorodnośd biologiczna — czy też bioróżnorodność - jest jednym z kluczowych pojęć dotyczących
ochrony przyrody, obejmującym bogactwo życia na ziemi oraz jego zróżnicowane formy. Konwencja
o różnorodności biologicznej (CBD) definiuje różnorodność biologiczną jako „zróżnicowanie wszystkich
żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych
ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których część stanowią. Dotyczy to różnorodności w obrębie
gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami" (art. 2).
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2.6.1.1. Różnorodność biologiczna w rejonie planowanego przedsięwzięcia
Na terenie działki nr 303/2 w m. Sitno oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji planowanego
przedsięwzięcia, który nie przekracza ww. działki, nie potwierdzono obecności cennych siedlisk
przyrodniczych, w tym typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk
występowania gatunków chronionych, wymienionych w:
- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków roślin,
- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków grzybów.
Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Drumliny Zbójeńskie
2.6.1.2. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną
Charakterystyka i dotychczasowy sposób zagospodarowania analizowanego obszaru pozwala ocenić
wartość ochroniarską, przyrodniczą, krajobrazową i turystyczną omawianego terenu na niskim poziomie
(wieś Sitno). Pod względem przyrodniczym badany obszar, charakteryzuje się niskim stopniem naturalności
(teren istniejącego magazynu silosowego) i można go ocenić, jako obszar o niskich walorach
przyrodniczych. Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją dotychczasowej
działalności – prowadzenie usług, w obszarze przekształconym antropogenicznie, należy stwierdzić, że
realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zniszczenia gatunków i siedlisk cennych przyrodniczo.
Określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia w zakresie różnorodności biologicznej przedstawiono
w tabeli poniżej.
Tabela 16
Lp.

Potencjalny wpływ przedsięwzięcia w zakresie
różnorodności biologicznej

Wpływ
TAK/NIE

1

2

3

1
2

Degradacja funkcji ekosystemów

NIE

Utrata siedlisk, fragmentacja (w tym zakresu lub
jakości siedlisk, obszarów znajdujących się pod
ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000*,
fragmentacja lub izolacja siedlisk, oddziaływanie
na proces konieczny do tworzenia lub
utrzymywania ekosystemów)

NIE

3

Utrata różnorodności gatunków (w tym gatunków
będących pod ochroną na mocy przepisów
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej)

NIE

4

Utrata różnorodności genetycznej

NIE

5

Wymagane zastosowanie środków łagodzących

NIE

6

Wymagane
kompensujących

NIE

7

Powstanie nowych siedlisk

zastosowanie

środków
NIE

* obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Z uwagi na powszechność występowania w sąsiedztwie inwestycji terenów z zabudową wiejską nie ma
potrzeby stosowania działań minimalizujących oraz kompensujących.
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Realizacja inwestycji nie zakłóci możliwości przelotów nietoperzy na omawianym terenie oraz nie wiąże
się z wycinką drzew. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowana w obrębie wygrodzonego terenu
zabudowy usługowej, co wyklucza zagrożenie pogorszenia warunków migracji zwierząt, odbywających
lokalne wędrówki pomiędzy siedliskami rozrodu, żerowania lub ich schronienia.
Z uwagi na obecność silnie przekształconego terenu położonego w obrębie zabudowy wiejskiej i
usługowej, brak jest zagrożeń związanych z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
szczególnie dogodnych dla bytowania lub migracji zwierząt.
W związku ze stopniem przekształcenia terenu planowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek dla
znacząco

negatywnego

wpływu

przedsięwzięcia

względem

ustalonych

elementów

środowiska

przyrodniczego, w tym gatunków chronionych, cennych siedlisk przyrodniczych, obszarów chronionych lub
korytarzy ekologicznych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na
różnorodność biologiczną
2.6.2. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby
Planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z zajęciem gruntu dla potrzeb ustawienia silosów zbożowych
i korektą dróg wewnętrznych. Ponieważ planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie
istniejącego magazynu silosowego, to można uznać że nie nastąpi degradacja gleby i powierzchni ziemi,
w zakresie zanieczyszczenia tego środowiska (w procesie technologicznym nie uczestniczą substancje
i materiały groźne dla środowiska gruntowo wodnego).
W ramach przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane wody powierzchniowe (Jezioro Sicieńskie
w odległości ok. 370 m). Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z likwidacją zieleni i zajęciem
powierzchni leśnych.

2.7. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużycie
Dla realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, przewiduje się istniejącą infrastrukturę oraz projektowane silosy zbożowe i czyszczalnię
zboża. Przewidywane zapotrzebowanie na energię i jej użycie przedstawia się następująco:


zasilanie w energię elektryczną (istniejąca linia energetyczna - przyłącze), przewidywane
zapotrzebowanie ok. 242 [kWh] (oświetlenie, zasilanie maszyn, elektronarzędzia)



zużycie gazu płynnego (propan-butan) wynosi 260 000 [l/rok]



Zakładany czas pracy instalacji w ciągu roku – 2500 [h], praca 2 osoby w systemie I i II
zmianowym.

2.8. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko – likwidacja instalacji
Realizacja

planowanego

przedsięwzięcia

nie

wymaga

przeprowadzenia

prac

rozbiórkowych

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: przedsięwzięć wymienionych

w rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
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Inwestor w najbliższym okresie 30 lat nie przewiduje całkowitej likwidacji zakładu oraz infrastruktury,
przewidzianej do magazynowania zbóż. W przypadku wystąpienia niesprzyjających uwarunkowań
ekonomicznych, środowiskowych lub innych nieprzewidzianych, istnieje możliwość bezpiecznego dla
środowiska zlikwidowania obiektów oraz infrastruktury zakładu usługowego.
Oddziaływanie na środowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, będzie zbliżone do fazy
realizacyjnej.

Podstawowym

zagrożeniem

dla

etapu

likwidacji

będą

odpady

budowlane,

w tym szczególnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 17).
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie rozbiórki obiektów oraz
infrastruktury jest podmiot, który świadczy usługę (wykonawca), chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli
więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków
wynikających z ustawy o odpadach.
Do odpadów zaliczane są również:
-

produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął,

-

substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu
zdarzeniu losowemu,

-

przedmioty lub ich części nienadające się do użytku,

-

substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji,

-

substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania

Przekazanie odpadów na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami powoduje, że przekazujący te odpady staje się podmiotem korzystającym ze
środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
W trakcie realizacji robót likwidacyjnych wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie likwidacji, do
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Wykonawca powinien posiadać środki chemiczne
(sorbenty) powodujące neutralizację lub absorbcję ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych
w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń pracujących na terenie budowy.
W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje odpadów niebezpiecznych, które powstaną
w trakcie likwidacji zakładu i obiektów towarzyszących.
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Tabela 17

Lp.

KOD
ODPADU

RODZAJ ODPADU

1

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

2

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(zużyte oprawy oświetleniowe, zużyte urządzenia elektryczne)

3

17 01 06 

4

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

5

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

6

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
substancjami ropopochodnymi

7

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
niebezpieczne

8

17 09 03

Odpady z demontażu (w tym odpady zmieszane)zawierające
inne odpady niebezpieczne

Odpady z betonu, gruzu ceglanego, elementy wyposażenia
zawierające substancje niebezpieczne

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia – D10
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5, D9 lub D10
Lub do odzysku R4, R5, R11
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D12
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D10, D12,
Przeznaczenie odpadu do odzysku R5,
R11
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D10,
Przeznaczenie odpadu do odzysku R11
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11
Przekazywane posiadaczom
dysponującym zezwoleniem
w
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11

W przypadku wystąpienia ewentualnych zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych dla gruntów,
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określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) gleba i ziemia
stanowiące odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne (Grupa 17 05) zostaną zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dział II – Zasady ogólne gospodarki
odpadami). W przypadku koniecznym (potwierdzone wystąpienie zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego) należy postępować według zasad określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, ze zm.) i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.

2.9. Ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu
2.9.1. Występowanie sytuacji odbiegających od normalnych procesów technologicznych, ryzyko
wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych
Prawidłowy sposób prowadzenia eksploatacji magazynu zbóż (eksploatacji i silosów i czyszczalni zbóż
wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącym), nie będzie stwarzał sytuacji awaryjnych.
Jedynie źle prowadzona eksploatacja może doprowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi ze strony
pracujących urządzeń oraz ruchy środków transportu.
Planowane przedsięwzięcie dotyczące eksploatacji silosów i czyszczalni zbóż wraz z infrastrukturą
techniczną i urządzeniami towarzyszącym, nie jest zaliczane do zakładu stwarzającego zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie instalacji nie będą się znajdowały rodzaje, kategorie i
ilości substancji niebezpiecznych, kwalifikujących przedsięwzięcie do „zakładu o zwiększonym ryzyku‖ lub
„zakładu o dużym ryzyku‖. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Pomimo

zastosowania

nowoczesnych

rozwiązań

technicznych

i

20

.
technologicznych,

które

w dużym stopniu eliminują ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, zdarzają się sytuacje trudne
do przewidzenia lub wręcz nieprzewidywalne, które mogą spowodować trwałe lub nietrwałe straty
w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia

ludzi. W razie nadzwyczajnego

zagrożenia środowiska wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska podejmuje działania i stosuje środki niezbędne do
usunięcia zagrożenia i jego skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki terenowych
organów administracji rządowej, organów gminy i jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne i
osoby fizyczne są obowiązane bezzwłocznie zawiadomić terenowy organ administracji rządowej i organ
gminy lub najbliższy organ Policji o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Jednostka
organizacyjna jest obowiązana do przedstawienia organom ww. dokumentacji umożliwiającej sporządzenie
planów operacyjno- ratowniczych.
20

- Dz. U. z 2016 r., poz. 138
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W oparciu o postanowienia Tytuł IV. Poważne awarie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska

(Dz. U.

z 2016 r.,

poz.1688), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, ze zm.) oraz na podstawie trybu określonego
przez Wojewódzki Zespół ds. przeciwdziałania nadzwyczajnym

zagrożeniom środowiska, a ponadto na

podstawie dokonanej analizy i prognozowania - stwierdza się możliwość wystąpienia na terenie zakładu
usługowego awarii (nadzwyczajnych zdarzeń) związanych z:
-

pożarem,

-

wyciekiem

ścieków lub paliw (pojazdy), pozwalającym na przedostanie się

substancji

chemicznych do środowiska gruntowo-wodnego,
-

wyciekiem magazynowanych olejów odpadowych do pomieszczenia lub do gruntu, podczas
załadunku odpadów na środki transportu.

-

emisją zanieczyszczeń do powietrza (emisja ze spalania węgla kamiennego w kotle grzewczym
– emisja tlenku węgla oraz tlenków siarki i azotu).

Na terenie instalacji magazynowo -usługowej w celu wyeliminowania możliwości i powstania zagrożenia
dla środowisku należy:
-

niezbędne jest wyposażenie obiektu w sorbenty substancji ropopochodnych na wypadek wycieku
olejów hydraulicznych lub paliw z poruszających się na terenie gospodarstwa pojazdów,

-

należy prowadzić okresowy nadzór nad instalacją suszarni zboża (instalacja gazu płynnego),

-

oleje odpadowe należy magazynować

w miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
Aby zapobiec występowaniu zagrożeniom ekologicznym należy stosować przepisy BHP i ppoż. oraz
zapisy w instrukcji

postępowania dla poszczególnych urządzeń zainstalowanych w procesach

technologicznych. Na terenie zakładu powinna się znajdować się instrukcja postępowania na wypadek
nadzwyczajnych zagrożeń i wystąpienia incydentów groźnych dla ludzi i środowiska.
2.9.2. Ryzyko związane ze zmianą klimatu
2.9.2.1. Klimat

21

Zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną wg W. Okołowicza i D. Martyn, obszar Gminy Zbójno
znajduje się w obrębie zaliczanym do nadwiślańskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej
Klimat tej dzielnicy charakteryzuje:


średnia temperatura lipca – 17,5-18,0°C;



średnia temperatura stycznia – -3,0°C do -2°C;



roczna suma opadów – od 500 do 600 mm.

2.9.2.2. Prognozowana zmiana klimatu
Obserwuje się nasilanie dynamiki zmian termicznych w kraju. Niekorzystne zjawiska termiczne
ujawniające się od lat 90. XX w. (uciążliwe dla ludności, środowiska i gospodarki) to: dotkliwe fale upałów
(dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza >30°C utrzymującą się, przez co najmniej 3 dni), dni

21

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Zbójno
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upalne (z temperaturą maksymalną >30°), z najdłuższymi ciągami dni upalnych trwającymi >17 dni (Nowy
Sącz, Opole, Racibórz). Na większości obszaru Polski obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni
mroźnych i bardzo mroźnych, ale długość trwania okresów mroźnych na przeważającym obszarze kraju
wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Najdłużej trwające okresy bardzo mroźne typowe są w północnowschodniej i wschodniej Polsce (10-20 w ostatnim 40-leciu).
Współczesne rozchwianie klimatu, polegające na wzroście częstości występowania skrajnych wartości
elementów pogody nawet w sąsiadujących latach i sezonach, potwierdzone jest wynikami badań
instrumentalnych od początku lat 80. XX w. Prognozy krótkoterminowe, o horyzoncie czasowym 5-10 lat,
zawierają z reguły 2 rodzaje wniosków: globalnie - następuje proces ocieplenia klimatu o zróżnicowanej
intensywności zmian regionalnych, regionalnie - narasta rozchwianie klimatu przejawiające się wzrostem
częstości występowania stanów ekstremalnych. Lokalnie, niejednokrotnie trudności sprawia rozdzielenie
trendu zmiany klimatu, który jest maskowany jego narastającą zmiennością - rozchwianie klimatu.
Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iż w najbliższym horyzoncie czasowym nie należy
spodziewać się istotnego zagrożenia niedoborów zasobów wodnych czy obniżenia ich jakości w stosunku do
warunków współczesnych.
Zgodnie z prognozami niekorzystne współczesne warunki termiczno-pluwialne będę się stopniowo
pogłębiać. Tempo zmian prognozowane jest, jako powolna ewolucja ku warunkom klimatycznym
charakterystycznym termicznie dla klimatu oceanicznego, ale z pogłębiającym się w czasie deficycie
zasilania opadowego.
2.9.2.3. Określenie ryzyka związanego ze zmianą klimatu
Kilka niedawnych badań poświęconych podatności obszaru UE i konkretnych sektorów i obszarów na
zmieniające się warunki klimatyczne wykazało, że europejską infrastrukturę trzeba przystosować do
lepszego radzenia sobie ze zjawiskami naturalnymi wynikającymi ze zmian klimatu. To oznacza, że trzeba
wziąć pod uwagę, iż parametry techniczne określone na etapie projektowania przedsięwzięcia mogą nie być
właściwe biorąc pod uwagę długi okres jego użytkowania. Ocena oddziaływania na środowisko może pomóc
przedsięwzięciom w przystosowaniu się do tej zmiany dzięki koncepcji odporności.
Ocena oddziaływania na środowisko powinna pokazywać, w jaki sposób zmieniające się warunki
wpływają na projekt oraz w jaki sposób projekt odpowiada na nie w czasie. Proces oceny oddziaływania na
środowisko jest istotny zwłaszcza dlatego, że może pomóc ustalić kontekst przedsięwzięć, poprzez ujęcie
potencjalnego wpływu zmian klimatu (w tym ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi) w OOŚ, czyniąc
przedsięwzięcia bardziej odpornymi
Gmina Zbójno może znaleźć się z strefie, w której mogą wystąpić negatywne skutki wynikające ze zmian
klimatu. Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2027, do najważniejszych negatywnych skutków zaliczyć należy niekorzystne zmiany warunków
hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof
(silne wiatry, incydentalne trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne).
Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, czy
regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach na obszarze Gminy, jak i całego kraju można
spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni z okresami mroźnymi. W konsekwencji w
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centralnej Polsce, a tym samym na terenie jednostki można spodziewać się wzrostu częstotliwości opadów
ulewnych.
W przypadku obszaru Gminy, w skali lokalnej można jedynie mówić o zmianach topoklimatu. Obszary, na
których występuje zagęszczenie zabudowy zagrożone są wzrostem koncentracji zanieczyszczeń powietrza,
w tym pyłu zawieszonego. W związku z tym Gmina Zbójno i Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie, powinna
podejmować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza poprzez
rozwijanie odnawialnych źródeł energii.
Celem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa magazynu zbóż na terenie istniejącego zakładu.
Teoretycznie, każda inwestycja budowalna niesie ze sobą ryzyko nieprzewidzianych skutków w odniesieniu
do czynników klimatycznych. W celu oceny ryzyka i wskazania najbardziej newralgicznych sytuacji i zdarzeń,
punktów

przedstawiono

tabelę

najczęściej występujących ryzyk w przypadku prowadzenia usług i

wytwarzania odpadów niebezpiecznych (oleje odpadowe).
Ryzyko
i

nie

zewnętrzne,

jest

sferą

techniczne

niepodzielną

tzn.,

i pozatechniczne,

że

można

podzielić

nieprzewidywalne

i

ryzyko

przewidywalne

na

wewnętrzne

oraz

prawne.

W poniższej tabeli dokonano oceny ryzyka rozpatrywanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnych
czynników klimatycznych.
Ocena ryzyka wskazuje najbardziej newralgiczne incydenty, które należy poddać szczególnej analizie.
Z tabeli wynika, iż największe ryzyko inwestycyjne dotyczy obszaru technicznego oraz wewnętrznego
pozatechnicznego.
W opracowaniu

zastosowano

metodą oceny ryzyka

wystąpienia rodzaju zdarzenia oraz jego

tzw.

„tabelę ryzyka‖, wskazująca relacje

skutku dla środowiska i zdrowia publicznego.

Wybierając

odpowiednie prawdopodobieństwo oraz poziom ciężkości następstw (skutku) można oszacować ryzyko.
Zastosowana metoda oceny ryzyka

wyznacza

iloczyn prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia

zdarzenia. Wyniki szacowania ryzyka w poszczególnych elementach powiązano z rodzajem zdarzenia, co
umożliwiło wyciągnięcie średniego ryzyka dla analizowanego przedsięwzięcia.
Ryzyko = Prawdopodobieństwo x Skutki
Wysokie → wynik > 20
Średnie → wynik od 10 do 20
Niskie → wynik < 10

Ocena ryzyka – metoda

tabelaryczna

(zakład usługowy należący do przedsięwzięć mogących

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, emisja gazów i
pyłów do powietrza).
W ocenie wzięto pod uwagę następujące czynniki klimatyczne:
-

powodzie (straty w infrastrukturze ochrony środowiska, długotrwały brak możliwości korzystania z
uszkodzonej infrastruktury po ustaleniu powodzi);

-

wzrost

temperatury

(mogący

np.

powodować

susze

i

przez

to

stwarzać

problemy

z zaopatrzeniem w wodę);
-

o

długotrwałe obniżenie temperatury (długotrwałe obniżenie temperatury poniżej - 20 C może
spowodować wstrzymanie działalności);
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intensywne lub długotrwałe opady (podtopienia spowodowane niewydolnością systemu
odprowadzania wód opadowych);

-

burze (skutkujące np. uszkodzeniami systemów energetycznych i sterowniczych);
silne wiatry (powodujące np. uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu

-

energią).
W ocenie prawdopodobieństwa

i skutków

zdarzenia zastosowano wagi oddziaływań

w skali

5 punktowej:






zdarzenie
zdarzenie
zdarzenie
zdarzenie
zdarzenie

nie występuje
występuje w minimalnym zakresie – słabe
występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga monitorowania
występuje w stopniu pogarszającym
stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne

-

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
Tabela 18

L.p.
1
1
2
3
4
5
6

Zdarzenie
2
Powodzie
Wzrost temperatury - fala upałów
Długotrwałe obniżenie temperatury
Intensywne lub długotrwałe opady
Burze
Silne wiatry
Ryzyko

Tabela ryzyka
Prawdopodobieństwo
(P)
3
1
2
2
3
2
3
2

Skutki
(S)
4
5
3
2
3
4
4
4

Iloczyn
PxS
5
5
6
4
9
8
12
7

Ryzyko
6
niskie
niskie
niskie
średnie
niskie
niskie
niskie

Legenda
Obszar ryzyka niskiego

- akceptacja rozwiązań przyjętych w opracowaniu ROŚ

Obszar ryzyka średniego - wymaga prowadzenia monitoringu lub zmian technologicznych i organizacyjnych
Obszar ryzyka wysokiego - wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych i przeorganizowania instalacji
oczyszczania ścieków ( dodatkowe zasilane energetyczne, stały monitoring zagrożeń, własne ujęcie wód podziemnych,
podwyższenie terenu, urządzenia ochronne ) lub zmiany lokalizacji

Wniosek: Przedsięwzięcie uzyskało niską ocenę ryzyka - 7 punktów, co świadczy o nieznacznym
poziomie ryzyka

oraz zastosowaniu dostatecznych zabezpieczeń

organizacyjnych i technicznych

chroniących środowisko i zdrowie publiczne.
Uwzględniając kwestie dotyczące zapewnienia odporności projektu na zmiany klimatu oraz zagadnienia
związane z łagodzeniem zmian klimatu stwierdza się, że planowana instalacja nie niesie za sobą
znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu na klimat (w tym emisja
gazów cieplarnianych), jak i ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odporności na zmiany klimatu.
Uwzględnienie zmian klimatu na obiekt i instalację może być, w przypadkach szczególnych,
przeanalizowane w projekcie budowlanym, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami
wykonawczymi oraz Polskimi Normami (np. przy lokalizacji przedsięwzięcia na terenie zalewowym).
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia
budowlane oraz ich usytuowanie określają przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz Polskie
Normy. Zachowanie przedmiotowych przepisów zapewnia:
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-

bezpieczeństwo konstrukcji,

-

bezpieczeństwo pożarowe,

-

bezpieczeństwo użytkowania,

-

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,

-

ochronę przed hałasem i drganiami,

-

oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród,

-

odpowiednie warunki użytkowe,

-

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,

-

trwałość budowli,

-

ochronę dóbr kultury.
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W celu ograniczenia wpływu warunków klimatycznych na działalność planowanego przedsięwzięcia
przewiduje się:
-

konstrukcja dróg i placów, obiektów oraz infrastruktury technicznej wykonana zostanie przy
zastosowaniu materiałów posiadających certyfikaty potwierdzające odporność na działanie
czynników atmosferycznych,

-

projekt konstrukcji oraz technologii wykonania obiektów zakłada konieczność zastosowania
dodatkowych wzmocnień i naddatków materiałowych, zapewniających bezpieczeństwo budowli
(stabilność konstrukcji) w sytuacji wystąpienia zjawisk ekstremalnych występujących w rejonie
usytuowania instalacji,

-

projekt odwodnienia dróg i placów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów
uwzględnia konieczność zapewnienia przepustowości instalacji kanalizacyjnej w sytuacji
występowania deszczy nawalnych i nagłych roztopów,

-

na etapie eksploatacji obiektów i instalacji wprowadza się plan systematycznych przeglądów
technicznych obiektów i instalacji (wprowadza się książkę obiektu budowlanego),

-

w przypadku nawalnych opadów śniegu zastosowany zostanie dodatkowy sprzęt techniczny,

-

w przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych wprowadza się system organizacyjny
zawiadamiania,

informowania i oznakowania (ruch na drogach wewnętrznych) niwelujący

zakłócenia i zapewniający bezpieczeństwo ludzi i obiektów.
Ponieważ

obiekty

eksploatowane

na

terenie

zakładu

zostaną

zbudowane

zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego i PN, uznaje się że eksploatowane obiekty magazynowo -usługowe
będą odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidzianego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
3.1. Opis elementów środowiska przyrodniczego i ocena wpływu przedsięwzięcia na ich
stan zachowania
Weryfikacji występujących elementów środowiska przyrodniczego w zasięgu oddziaływania planowanej
budowy silosów do magazynowania zbóż na części wydzielonej działki nr 303/2 w miejscowości Sitno, gmina
Zbójno, przeprowadzono rozpoznanie środowiska przyrodniczego w oparciu o ustalenia wstępne i wizję
terenową, a następnie dokonano oceny wpływu przedsięwzięcia względem środowiska przyrodniczego,
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poprzez:
-

ustalenie zasięgu przewidywanego oddziaływania bezpośredniego i pośredniego,

-

ustalenie występujących walorów krajobrazowych wraz z dokonaniem analizy wpływu inwestycji
względem obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

-

dokonanie oceny wpływu inwestycji na elementy środowiska przyrodniczego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie wraz z weryfikacją zgodności przedsięwzięcia z
obowiązującymi uwarunkowaniami na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu,

-

ustalenie występujących siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych, gatunków chronionych i
cennych struktur przestrzennych w zasięgu oddziaływania,

-

określenie wartości biocenotycznej stwierdzonych siedlisk, zbiorowisk i struktur przyrodniczych
dogodnych dla bytowania fauny w zasięgu przewidywanego oddziaływania,

-

ustalenie struktury gatunkowej fauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych
ochroną występujących w zasięgu przewidywanego oddziaływania,

-

określenie znaczenia badanego terenu i sposób jego wykorzystania przez stwierdzone gatunki
fauny.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa silosów magazynowych i czyszczalni zbóż,
stanowiących uzupełnienie istniejącej i funkcjonującej infrastruktury silosów zbożowych. Uwzględniając
zakres projektu należy uznać, że przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy funkcjonującego zakładu zajmującego
się magazynowaniem zbóż.
Projektowane silosy zaplanowano w części gruntu ornego bezpośrednio sąsiadującego z istniejącymi
silosami i powierzchnią utwardzoną drogi dojazdowej i placu manewrowego. W trakcie trwania weryfikacji
terenowej na wyznaczonym terenie pod budowę silosów, potwierdzono obecność gruntu odarnionego,
podlegającego zabiegom uprawowym.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu wyznaczonego pod budowę kompleksu silosów znajdują się:
- pas drogi wojewódzkiej nr 554 od strony zachodniej,
- użytki rolne (grunty orne) od strony północnej, wschodniej i południowej.
Planowana zabudowa nawiązuje swym charakterem i przeznaczeniem do funkcji i charakteru istniejącej
zabudowy i prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z magazynowaniem zbóż oraz stanowi
element uzupełniający w stosunku do produkcji rolnej związanej z uprawą zbóż na obszarach wiejskich w
otoczeniu.
Budowę

projektowanych

obiektów zaplanowano

na powierzchni niezabudowanej, użytkowanej

dotychczasowo jako pole orne (w trakcie prowadzonej weryfikacji terenowej nie obsiane).
Lokalizacja przedmiotowej działki, miejsca projektowanych silosów zbożowych względem sąsiadujących
gruntów przedstawia poniższa mapa.
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Sitno
Gmina
Zbójno

Ryc. 7. Planowane zagospodarowanie terenu zakładu

Ustalając zasięg przewidywanego oddziaływania, uwzględniono rodzaj i charakter planowanej inwestycji,
zakres przewidywanych prac związanych z realizacją budowy obiektów magazynowo – usługowych oraz
dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania badanego obszaru.
Uwzględniając zakres planowanej inwestycji, jej charakter i technologię realizacji ustalono zasięg
przewidywanego oddziaływania z wyróżnieniem:


zasięgu bezpośredniego – ograniczony do terenu zajęcia na etapie budowy i funkcjonowania
projektowanych silosów, ograniczony do terenu zabudowy zakładu magazynowania zbóż oraz
części gruntu ornego użytkowanego jako pole upraw roślin użytkowych,



zasięgu pośredniego – związany z etapem budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, obejmujący
teren funkcjonowania zakładu wraz z gruntami bezpośrednio sąsiadującymi.

Rozpoznanie terenu przeprowadzono w oparciu o materiały ogólnodostępne na etapie rozpoznania
wstępnego oraz w trakcie jednodniowej wizji terenowej, przeprowadzonej 15 sierpnia 2017 r.
W przypadku terenów sąsiednich dokonano ich ogólnej weryfikacji, a następnie skupiano się na
potencjalnie

cennych

siedliskach,

które

wstępnie

rozpoznano

w

oparciu

o

dostępne

mapy

(www.geoportal.pl).
Z uwagi na powierzchnię terenu nie wyznaczano transektów (możliwe było przejście całości terenu
inwestycji oraz rozpoznanie sąsiedztwa w niezbędnym zakresie).
Z uwagi na termin lustracji terenowej, zastosowano zasadę domniemania, że jeśli istnieją przesłanki do
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obecności gatunków wykazywanych w materiałach źródłowych (etap kameralnych badań), wynikających
z charakteru siedliska i ogólnych uwarunkowań przestrzennych (uwarunkowań biotycznych i abiotycznych),
to analizowano potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na jego populację.
Obecny stan zagospodarowania badanego obszaru przedstawia poniższy materiał zdjęciowy.

Teren planowanej budowy w sąsiedztwie widocznych silosów Teren planowanej budowy w sąsiedztwie widocznych silosów

Istniejące zagospodarowanie terenu zakładu z widocznym Zaorane grunty orne w sąsiedztwie terenu zakładu
utwardzonym placem (drogą wjazdową)

Teren wokół działki z widocznymi gruntami ornymi i Teren planowanej inwestycji z widocznym wygrodzeniem
przebiegiem drogi wojewódzkiej
i uprawą polową zbóż
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3.1.1. Roślinność i struktura przestrzenna terenu
Teren analizowanej działki obejmuje jednorodną powierzchnię nieobsianego gruntu ornego (w czasie
prowadzonej obserwacji), porośniętego luźną – kępkową darnią, w obrębie którego brak jest zwartej darni
roślinności zielnej oraz zadrzewień lub innych struktur przyrodniczych mających naturalny lub półnaturalny
charakter.
W obrębie planowanej inwestycji znajdują się w pozostałej części działki powierzchnie utwardzone oraz
zabudowa funkcjonującego zakładu, prowadzącego działalność gospodarczą związanej z magazynowaniem
zbóż (silosy z towarzyszącą infrastrukturą).
Obszar planowanej budowy jest terenem charakteryzującym się istotnym przekształceniem w wyniku
działalności człowieka w dziedzinie rolnictwa oraz dotychczasowej działalności gospodarczej. Intensywna
działalność człowieka przyczyniła się do utraty naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego,
wyrażając się poprzez zanik pierwotnej szaty roślinnej i zbiorowisk oraz zubożenie różnorodności
biologicznej w zakresie występującej roślinności.
Występująca roślinność zdeterminowana jest dotychczasowym sposobem użytkowania i obecnością gruntu
ornego z uprawami polowymi, z którymi związane są zbiorowiska roślinności segetalnej, tzw.: chwastów
polowych.
Antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych stanowią wyodrębnioną grupę ekosystemów,
powstających spontanicznie w warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji. Są to skupienia roślin, które
pojawiają się samorzutnie w uprawach roślin użytkowych jako chwasty. Struktura i skład tych zbiorowisk są
wynikiem długotrwałej selekcji i przystosowania, stanem względnej równowagi dynamicznej między
naturalną tendencją roślin
do ekspansji i opanowania środowiska a działalnością produkcyjno-gospodarczą człowieka. Są one
zróżnicowane pod względem składu florystycznego w zależności od rodzaju roślinności uprawnej i żyzności
siedliska.
W składzie występujących chwastów polowych zidentyfikowano obecność takich gatunków, jak: szczaw
polny, komosa biała, perz właściwy, chaber bławatek, przetacznik polny, tasznik pospolity, jasnota
purpurowa, perz właściwy, mniszek lekarski, mak polny, krwawnik pospolity, pokrzywa żegawka, żółtlica
drobnokwiatowa, tworzących na badanym obszarze słabo rozwinięte i niewielkie skupiska, pasmowe
struktury wzdłuż granicy działki (wzdłuż ogrodzenia) lub obecne są pojedynczo.
W otoczeniu planowanej inwestycji (w jej bezpośrednim sąsiedztwie) brak jest cennych siedlisk
przyrodniczych, w tym siedlisk leśnych, łąkowych lub związanych z obszarami od wód zależnych.
Najbliższe tereny podmokłe lub zawodnione z towarzyszącymi siedliskami od wód zależnych, znajdują
się w odległości mierzonej od granicy działki:
- około 300 m w kierunku północno- zachodnim – jezioro Sicieńskie;
- około 300 m w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim – dolina rzeki Ruziec z towarzyszącymi
zadrzewieniami nadwodnymi i zbiorowiskami podmokłych nieużytków i użytków łąkowych;
- około 100 m w kierunku wschodnim – niecka nieużytku z zadrzewieniami wierzbowo-topolowoolszowymi

z

okresowo

zawodnionymi

powierzchniami

i

zbiornikiem

(przekształconym

stawem

przyzagrodowym) w obrębie działek nr: 296/1 (staw przyzagrodowy), 300 i 301 (okresowe zawodnienia
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tworzące płytkie rozlewiska, których stan uwodnienia zależny jest od wód opadowych).
Z uwagi na brak zagrożenia zajęcia terenów podmokłych, zadrzewionych lub łąkowych oraz nie
podejmowano szczegółowej ich inwentaryzacji.
Tereny intensywnych upraw polowych obecnych w obrębie planowanej inwestycji jak i w jej
bezpośrednim otoczeniu podlegają stałym zabiegom pielęgnacyjnym: orka, bronowanie, nawożenie, obsiew,
zbiór płodów, co w istotny sposób wpływa na uproszczony skład gatunkowy występującej roślinności,
posiadającej charakter wybitnie użytkowy.
Jedyne swobodnie rozwijające się zbiorowiska roślinne zajmują wąskie pasy przypłoci oraz wąskich
miedz rozdzielających poszczególne powierzchnie pól uprawnych. W pasach tych zidentyfikowano obecność
dominującego perzu właściwego oraz nielicznych bylin, powszechnie występujących na niżu, określanych
zwyczajowo jako chwasty polowe i gatunki synantropijne.
Obszar planowanej inwestycji położony jest na wyniesieniu ponad kilkunastu metrów w stosunku do
obecnych podmokłych lub zawodnionych siedlisk, związanych z doliną rzeki Ruziec i oddalonym o ponad
100 m nieużytkiem w kierunku wschodnim.
Rzeka Ruziec przepływa przez gminę Zbójno i jest lewobocznym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi
42,5 km, z czego 3 km to odcinki jeziorne. Powierzchnia zlewni wynosi 292,6 km. Zlewnia jest obszarem
wybitnie rolniczym, bogata w zbiorowisko roślin łąkowych. W składzie roślinności wodnej potwierdza się
obecność: strzałki wodnej, grążela żółtego, moczarki kanadyjskiej, rdestnicy, trzciny oraz turzyc. Koryto rzeki
Ruziec jest zapiaszczone, a poziom wód waha się w granicach 1 metra, który zależy od opadów
sezonowych deszczu i śniegu. Stan rzeki łagodzą jeziora, przez które przepływa. Rzeka wykorzystuje rynnę
polodowcową, która powstała przez spływ wód z lodowca w kierunku południowym.
Realizacja kolejnych silosów na terenie funkcjonującego obecnie zakładu magazynowania zbóż nie
będzie skutkować zagrożeniem:
-

zajęciem siedlisk podmokłych, w tym nieużytków i doliny rzeki Ruziec,

-

pogarszaniem warunków decydujących o stanie zachowania siedlisk podmokłych, w tym
związanych z przepływem wód.

Na terenie planowanej inwestycji

w zasięgu oddziaływania inwestycji nie potwierdzono obecności

cennych siedlisk przyrodniczych, w tym typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej
oraz stanowisk występowania gatunków chronionych, wymienionych w:
- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków roślin,
- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków grzybów.
3.1.2. Fauna
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie stwierdzono występowanie oraz ustalono
rzeczywisty skład oraz potencjalne gatunki zwierząt (z wyłączeniem gatunków domowych oraz użytkowych),
wykorzystujących badany obszar:
1. ssaki – sarny (potwierdzono tropy), lisa (obserwowano polującego osobnika), myszy polnej,
ryjówki małej, nornicy,
2. nie potwierdzono występowania w obrębie planowanego zajęcia płazów oraz siedlisk dogodnych
dla rozrodu tej grupy zwierząt,

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWSKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędna infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2, obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

57/134

3. obecność dogodnych siedlisk rozrodu, żerowania i zimowania płazów w obrębie podmokłych
nieużytków, łąk, zbiorników wodnych i doliny rzeki Ruziec położonych poza zasięgiem
przewidywanego zajęcia i zgrożenia przekształcenia ich stanu zachowania (z uwagi na odległość
siedlisk dogodnych dla bytowania płazów od miejsca planowanej inwestycji nie zachodzi
konieczność dokonania szczegółowej inwetaryzacji płazów w ich obrębie, a weryfikacja terenowa
potwierdziła obecność populacji żab brunatnych i zielonych),
4. ptaków - prowadzone obserwacje terenowe potwierdziły obecność nielicznych populacji ptaków,
w tym lęgowych par skowronka polnego i potrzeszcza w obrębie użytków ornych sąsiadujących z
terenem przedmiotowej dziłki oraz przeloty pojedynczych osobników lub żerowania w obrębie
powierzchni planowanej budowy: myszołowa, trznadla, kruka, grzywacza, kopciuszka, z których
wyłącznie trznadla, potrzeszcza i skowronka polnego można uznać za gatunki lęgowe w zasięgu
oddziaływania inwestycji – zajęcia pod budowę silosów.
Na etapie prowadzonej obserwacji z uwagi na termin wizji terenowej nie można było ustalić populacji
ptaków migrujących. Jednakże uwzględniając

charakter

planowanej

inwestycji, stan

zachowania

przedmiotowej działki i jej sposób wykorzystania oraz niewielką i wygrodzoną powierzchnię graniczącą
bezpośrednio z pasem drogi wojewódzkiej brak jest w zasięgu spodziewanego oddziaływania
(przewidywanego zajęcia) warunków dogodnych dla

populacji migrujących ptaków wykorzystujących

badany teren jako żerowisko lub miejsce odpoczynku.
Z uwagi na powszechność występowania w sąsiedztwie inwestycji terenów krajobrazu rolniczego z
izolowanymi stosunkowo niewielkimi płatami leśnymi i siedliskami podmokłymi oraz skrajnie dominującymi
polami uprawnymi, stwarzającymi dogodne warunki siedliskowe dla żerowania, migracji i rozrodu
powyższych gatunków nie ma potrzeby stosowania działań minimalizujących oraz kompensujących.
Z uwagi na bliskość miejsca planowanej budowy funkcjonującego zakładu magazynowania zbóż
(bezpośrednie sąsiedztwo w obrębie przedmiotowej działki) oraz uwzględniając skalę projektu, nie
przewiduje się możliwości zasiedlenia terenu zajęcia przez potencjalne populacje lęgowe skowronka
polnego, potrzeszcza i trznadla.
W

związku

z

powyższym

brak

jest

przesłanek

dla

uzasadnionego

wprowadzania

działań

minimalizujących lub kompensujących, np. polegających na dostosowaniu terminu rozpoczęcia prac do
okresu lęgowego ptaków. Niemniej zaleca się aby przed rozpoczęciem prac ziemnych w okresie od 1 marca
do 31 sierpnia przeprowadzić weryfikację pod kątem obecności lęgowych populacji ptaków, a w razie ich
potwierdzenia w zasięgu przewidywanego zajęcia roboty ziemne należy rozpocząć po zakończeniu lęgów, tj.
po 31 sierpnia.
Zajęcie potencjalnego siedliska gniazdowania ww. gatunków ptaków, w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej infrastruktury zakładu magazynowania zbóż (silosów i powierzchni utwardzonych), pozostanie bez
istotnego wpływu na populacje lokalne oraz krajowe tych gatunków, gdyż dogodne siedliska dla ich
gniazdowania są powszechnie dostępne w sąsiedztwie inwestycji.
Realizacja inwestycji nie zakłóci możliwości przelotów ptaków na omawianym terenie oraz nie wiąże się z
wycinką drzew.
Na etapie prowadzonych obserwacji nie potwierdzono w obrębie przedmiotowej działki jak również w
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pasie drogi wojewódzkiej na szerokości działki szlaków migracji płazów oraz ssaków, w tym sarny (nie
potwierdzono również śladów kolizji pojazdów ze zwierzętami, w tym martwych płazów). Brak stwierdzeń
migrujących zwierząt w obrębie przedmiotowej działki wynika z faktu jej wygrodzenia oraz braku dogodnych
struktur terenowych, sprzyjających masowej migracji. Jednocześnie zajęcie wydzielonego terenu pod
planowaną budowę nie będzie skutkować naruszeniem i pogorszeniem warunków migracyjnych w obrębie
otaczających pól uprawnych. Planowana inwestycja ma charakter punktowy, co wyklucza zagrożenie
pogorszenia warunków migracji zwierząt, odbywających lokalne wędrówki pomiędzy siedliskami rozrodu,
żerowania lub ich schronienia.

3.2. Krajobraz
Krajobraz badanego obszaru jest złożony z 4 do 5 elementów (dominującej otwartej przestrzeni pól dominującego elementu w krajobrazie, pas gruntowej drogi wojewódzkiej, zadrzewień przydrożnych oraz w
dalszej perspektywie zabudowy zagrodowej poszczególnych gospodarstw rolnych i nieużytków –
niewidocznych z miejsca realizacji budowy z uwagi na ukształtowanie terenu). Wszystkie z występujących
obiektów krajobrazowych posiadają antropogeniczny charakter pochodzenia.
Przedsięwzięcie dotyczy budowy silosów do magazynowania zbóż bez zmiany dotychczasowego
sposobu użytkowania pozostałej powierzchni terenu użytku ornego. Zakres projektu nie przyczyni się do
istotnej zmiany krajobrazu, którego założenia przewidują wprowadzenie infrastruktury stanowiącej
uzupełnienie istniejącej zabudowy i dotychczasowej działalności gospodarczej.
Realizacja projektu nie spowoduje trwałej zmiany walorów obecnego krajobrazu lub przerwania jego
ciągłości. Wpływ inwestycji na walory krajobrazowe będzie mieć charakter nieistotny, związany z
wprowadzeniem zabudowy nawiązującej do istniejącego typu obiektów na terenie przedmiotowej działki.

3.3. Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do obszarów chronionych
Analizę przestrzenną w odniesieniu do położenia inwestycji w odniesieniu do obszarów chronionych
przeprowadzono

na

podstawie

danych

Geoserwisu

Generalnej

Dyrekcji

Ochrony

Środowiska

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
Inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, w
granicach którego obowiązuje uchwała nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 2572) oraz zakazy i uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody.
Lokalizację planowanej inwestycji względem poszczególnych form ochrony przedstawiają poniższe
ryciny, przygotowane na podstawie danych Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
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Ryc. 8. Lokalizacja terenu przedsięwzięcia względem Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

Ryc. 9. Lokalizacja terenu przedsięwzięcia względem obszarów chronionych z wyłączeniem obszarów chronionego krajobrazu.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar położony jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej.
Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się wyjątkowo dużym urozmaiceniem. Wiąże się ona z
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występowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi są drumliny. Są to zespoły wzgórz (ciągów
bochenkowatych pagórków) o różnym kierunku przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca. Sieć
hydrograficzną tworzą przede wszystkim trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi
cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy
to zwłaszcza lasów, które zajmują łączną powierzchnię około 117 ha, co stanowi zaledwie 1,6% ogólnej
powierzchni. Ubóstwo lasów jest wynikiem intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób terenów dla
rolnictwa,

o

glebach

charakteryzujących

się

wysokimi

klasami

bonitacyjnymi.

Zróżnicowanie

mikroklimatyczne obszaru wiąże się głównie z bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu.
Celem ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie ochrona unikatowych form
polodowcowych (drumlinów), ochrona zbiorników wód powierzchniowych, a także niewielkich powierzchni
higrofilnych lasów w Dolinie Drwęcy.

3.4. Ocena wpływu realizacji i eksploatacji inwestycji na elementy środowiska
przyrodniczego wraz z analizą zgodności z aktami prawa miejscowego
obowiązującymi w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji elementów środowiska przyrodniczego oraz wykonanych
analiz, ustalono że przewidywany wpływ inwestycji względem środowiska przyrodniczego będzie dotyczyć:


realizacji projektu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie,



niecelowego płoszenia zwierząt, głównie ptaków i małych ssaków związanych głównie
z obszarami sąsiadującymi z terenem planowanej zabudowy,



zajęcie powierzchni pola uprawnego stanowiącego część potencjalnego siedliska lęgowego
powszechnie występujących w krajobrazie otwartych pól uprawnych gatunków ptaków
niezagrożonych w skali regionu lub kraju.

W

związku

ze

stopniem

obecnego

przekształcenia

terenu

planowanej

budowy,

wynikający

z dotychczasowego sposobu użytkowania, brak jest przesłanek dla stwierdzenia znacząco negatywnego
wpływu przedsięwzięcia względem ustalonych elementów środowiska przyrodniczego, w tym gatunków
chronionych, cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności lub korytarzy ekologicznych.
W granicach obszaru chronionego krajobrazu ww. uchwałą wprowadzono zakazy:
1.

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2.

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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;

3.

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
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wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5.

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej;

6.

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

7.

lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Jak wskazano powyżej w granicach ww. obszaru wprowadzono szereg zakazów, mających na celu

zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk, ochronę zbiorników wodnych, terenów leśnych i korytarzy
ekologicznych. Szczegółową analizę zgodności planowanego projektu z obowiązującymi uwarunkowaniami
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2

Ocena zgodności

Zakaz

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, Inwestycja nie wiąże się ze zniszczeniem siedlisk, schronień,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, miejsc rozrodu, nor, tarlisk, złożonej ikry zwierząt, a także nie
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wymaga konieczności zabijania dziko występujących zwierząt.
wykonywania

czynności

związanych

z

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką

racjonalną Szczegółową analizę przedstawiono w powyższej części
opracowania, w której przedstawione wyniki nie potwierdziły
możliwości zajęcia siedlisk bytowania gatunków zwierząt (ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną), a
zastosowane w ramach przezorności przyrodniczej działanie
związane z dostosowaniem terminu rozpoczęcia prac do czasu
trwania okresu lęgowego ptaków (wyłącznie w przypadku
potwierdzenia takich lęgów), eliminuje zagrożenie określone
zakazem.

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten
na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ocena
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

oddziaływania

na

środowisko

wykazała

brak

negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać

na

środowisko,

a

opracowanie

wyklucza

negatywny wpływ na przyrodę ww. obszaru chronionego
krajobrazu.
likwidowania

i

niszczenia

zadrzewień

śródpolnych, Inwestycja realizowana zgodnie z założeniami nie spowoduje

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z likwidowania

i

niszczenia

zadrzewień

śródpolnych,

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

62/134

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia przydrożnych i nadwodnych (brak w zasięgu przewidywanego
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub zajęcia takich form lub

zadrzewień

wolnostojących i

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy pasmowych, np. przydrożnych).
urządzeń wodnych

Teren ograniczony został do części

użytków ornych,

wygrodzonych i sąsiadujących bezpośrednio z infrastrukturą
zakładu zajmującego się magazynowaniem zboża.
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających Inwestycja nie spowoduje trwałego zniekształcenia rzeźby
rzeźbę

terenu,

z

wyjątkiem

prac

związanych

zabezpieczeniem

przeciwpowodziowym

przeciwosuwiskowym

lub

utrzymaniem,

z terenu. Wprowadzana zabudowa (silosy wraz z infrastrukturą
lub towarzyszącą

–

powierzchniami

utwardzonymi)

będzie

budową, nawiązywać do obecnego ukształtowania terenu i istniejącej

odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych

zabudowy o tej samej funkcji, a ich realizacja nie wymaga
naruszenia – zmiany rzeźby terenu, w tym tworzenia zagłębień
lub wyniosłości.

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym Inwestycja nie wiąże się z ingerencją w stosunki wodnocelom

niż

ochrona

przyrody

lub

zrównoważone gruntowe oraz struktury wód powierzchniowych, co wyklucza

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej zmianę panujących stosunków wodnych terenu. Zakres
inwestycji i jej realizacja nie będzie powodować zmian

gospodarce wodnej lub rybackiej

warunków wód podziemnych.
likwidowania

naturalnych

zbiorników

starorzeczy i obszarów wodno-błotnych

wodnych, Inwestycja nie zagraża naruszeniem i zniszczeniem zbiorników
wodnych, w tym zbiorników (stawów przyzagrodowych),
terenów o charakterze podmokłym lub rzeki Ruziec i jej
doliny, znajdujących się:
-

na

działkach

nr

362

i

364

obręb

Sitno

(stawy

przyzagrodowe);
- działek nr 296/1, 300 i 301 obręb Sitno, oddalonych o ponad
100 m (staw przyzagrodowy wraz z podmokłą lub okresowo
zawodnioną niecką z towarzyszącym zadrzewieniem od wód
zależnym),
- w przebiegu koryta i doliny rzeki Ruziec, oddalonych o około
300 m w kierunku wschodnim.
Lokalizację poszczególnych obiektów (zbiorników, terenów
podmokłych i doliny rzeki Ruziec), przedstawia mapa
zamieszczona w kolejnym punkcie tabeli.
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości Wschodnia część terenu przedmiotowej działki znajduje się w
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników buforze 100 m od zbiorników – stawów przyzagrodowych
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów zlokalizowanych na działkach nr 300 i 301 (lokalizację
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, zbiorników wraz z zaznaczoną strefą buforu o szerokości 100
leśnej lub rybackiej

m od ich linii brzegowej, przedstawia poniższa mapa). Projekt
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dostosowano do uwarunkowań związanych z koniecznością
zachowania buforu 100 m od linii brzegowej zbiorników,
według założeń którego planowaną zabudowę (silosy wraz z
towarzyszącą infrastrukturą) zostaną wykonane poza wskazaną
strefą. Przy założeniu zlokalizowania planowanej zabudowy
poza

strefą

100

m

od

linii

brzegowej

zbiorników,

przedmiotowy zakaz obowiązujący na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie nie zostanie
naruszony, a tym samym inwestycja będzie zgodna z
obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Ryc. 10. Pasy szerokości 100 m od linii brzegowej zbiorników wodnych

Podsumowując inwestycja, po zastosowaniu działań i rozwiązań obejmujących:


ograniczenie obszaru planowanej zabudowy do terenu wskazanego w założeniach,



wprowadzeniu działań zabezpieczających w zakresie potencjalnych siedlisk lęgowych ptaków,



nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w granicach ww. obszaru chronionego
krajobrazu lub pogorszenia walorów krajobrazowych terenu.

3.4.1. Korytarze ekologiczne
Efektywna ochrona zwierząt podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody wymaga czegoś daleko więcej, niż prostego wskazania tych zwierząt jako objętych
ochroną gatunkową, wraz z listą zakazów tego wynikających. Od dziesięcioleci wiemy, że zapewnienie
korzystnego stanu ochrony populacji dużych drapieżników wymaga objęcia skuteczną ochroną rozległych
obszarów występowania ich kluczowych populacji. Ale doświadczenia ostatnich dekad pokazują także, że
równie istotne są działania na rzecz ochrony i poprawy łączności ekologicznej pomiędzy takimi płatami
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chronionych siedlisk. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w ostatnich latach, wraz z rozbudową
sieci dróg ekspresowych i autostrad, stanowiących poważne bariery w przemieszczeniach zwierząt. Wzrost
natężenia ruchu drogowego czy postępujące rozprzestrzenianie się zabudowy mieszkalnej silnie
upośledzają możliwości dyspersji i migracji zwierząt, co znacząco podwyższa ryzyko wymarcia tak
powstałych, izolowanych od siebie populacji lokalnych. Konsekwencją tego rozpoznania jest rosnąca
popularność

koncepcji

ochrony

tzw.

korytarzy

ekologicznych,

rozumianych

jako

ciągi

siedlisk

zapewniających zwierzętom możliwości przemieszczania się pomiędzy odległymi od siebie „wyspami‖
optymalnych siedlisk objętych już skuteczną ochroną obszarową (m.in. obszary Natura 2000).
Nadrzędnym celem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętym w
planie jest „poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców przy
respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju‖. Dwa cele szczegółowe realizacji tego nadrzędnego celu
dotyczą środowiska przyrodniczego. Są to: „kształtowanie i ochrona struktur przyrodniczych na obszarze
województwa‖ i „wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki‖
Wśród ośmiu skutków działań podejmowanych przy realizacji tych celów wymienia się m.in. powiększenie
obecnego

systemu

obszarów

chronionych

oraz

zwiększenie

powierzchni

obszarów

zalesionych

i zadrzewionych, zwłaszcza poza terenami objętymi wielkoprzestrzennymi formami ochrony przyrody. Są to
działania, które mogą się przyczynić do poprawy drożności korytarzy ekologicznych na terenie województwa.
Głównym elementem systemu korytarzy ekologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest
korytarz

ekologiczny

doliny

Wisły

i

Noteci

o

znaczeniu

międzynarodowym,

decydujący

o atrakcyjności czterech głównych miast województwa.
Zgodnie z planem system ekologiczny województwa ma połączyć wszystkie tereny już objęte ochroną
prawną, obszary zaliczone do europejskiej sieci NATURA 2000 i korytarze ekologiczne.
Korytarze ekologiczne umożliwiają migrację roślin i zwierząt między obszarami zachowanej przyrody
i obszarami już chronionymi, a stworzony system ekologiczny pozwoli zapewnić bioróżnorodność regionu,
zachować równowagę przyrodniczą i trwałość podstawowych procesów biologicznych.
Poniżej przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia w m. Sitno, gm. Zbójno na tle województwa kujawskopomorskiego, powiat golubsko-dobrzyński oraz korytarza ekologicznego: Dolina Drwęcy-Dolina Dolnej Wisły
Zachodni.
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Ryc. 11. Lokalizacja przedsięwzięcia w m. Sitno, gm. Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński, na tle województwa kujawskopomorskiego, gm. Zbójno oraz dwóch korytarzy ekologicznych.

Ryc. 12. Lokalizacje planowanego przedsięwzięcia na tle korytarza ekologicznego Dolina Drwęcy-Dolina Dolnej Wisły Zachodni,
zlokalizowanego od przedsięwzięcia w odległości ok. 4,5 [km] w kierunku zachodnim.
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3.5. Położenie fizyczno-geograficzne, budowa geologiczna22
Gmina Zbójno jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej części powiatu golubsko2

dobrzyńskiego, w województwie kujawsko- pomorskim. Obszar jednostki zajmuje powierzchnię 84,38 km ,
z czego 210 ha zajmują lasy. Gmina położona jest w odległości ok. 25 km od Rypina, w odległości ok. 45 km
od Torunia i stosunkowo niedaleko od Bydgoszczy - ok. 100 km.
Gmina Zbójno graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
•

od północy z gminą Radomin (powiat golubsko-dobrzyński);

•

od północnego-zachodu z gminą Golub- Dobrzyń (powiat golubsko- dobrzyński);

•

od południa z gminami Kikół i Chrostkowo (powiat lipnowski).

•

od południowego-zachodu z gminą Czernikowo (powiat toruński);

•

od zachodu z gminą Ciechocin (powiat golubsko-dobrzyński);

•

od wschodu z gminami Wąpielsk oraz Brzuze (powiat rypiński).

Według podziału fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2002), Gmina Zbójno położona jest na
terenie mezoregionu Pojezierza Dobrzyńskiego. Pojezierze Dobrzyńskie położone jest na północ od Kotliny
Płockiej, na południowy- wschód od Doliny Drwęcy, na południowy- zachód od Garbu Lubawskiego, zaś od
wschodu graniczy z Równiną Urszulewską, Raciąską i Wysoczyzną Płońską.

3.6. Gleby 23
Na terenie Gminy Zbójno przeważają gleby płowe, które zaliczane są do wysokich klas bonitacyjnych (IIIVb). Gleby te sprzyjają prowadzeniu intensywnej gospodarki rolnej. Jedynie na niewielkim obszarze Gminy
występują gleby hydromorficzne powstałe na utworach bagiennych. Na stan gleb na terenie Gminy Zbójno
wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego:.

3.7. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologicznych i chemicznych wód
3.7.1. Wody podziemne

24

Na terenie Gminy Zbójno nie występują główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Na tym obszarze
wody gruntowe stanowią pierwszy poziom wód podziemnych. Zlegają one na głębokości od 0 do 1 m p.p.t.
3.7.2. Wody powierzchniowe

25

Gmina Zbójno położona jest na obszarze zlewni rzeki Drwęcy. Oś hydrograficzną stanowi Rzeka Ruziec.
Elementem hydrografii na tym obszarze są także jeziora oraz liczne drobne oczka wodne, które wypełniają
zagłębienia terenowe. Wody powierzchniowe zajmują łączną powierzchnię ok. 230 ha, co stanowi ponad
2,70% powierzchni Gminy. Fakt ten sprawia, iż Gmina Zbójno ma jeden z najwyższych w województwie
wskaźnik jeziorności.

22

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Zbójno

23

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Zbójno

24

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Zbójno

25

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Zbójno
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3.7.3. Przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz
zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby
oddziaływać
Jakość wód, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
ma istotny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.
Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakości wód, która jest efektem ograniczenia
produkcji w wielu branżach przemysłu, unowocześnienia technologii i budowy oczyszczalni ścieków
przemysłowych i komunalnych, stan czystości powierzchniowych wód płynących oraz jezior jest wciąż
niewystarczający. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi wymaga podjęcia i wdrożenia szeregu działań w zakresie: przemysłu, rolnictwa, gospodarki
komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, kształtowania stosunków wodnych i ochrony środowiska
wodnego oraz działań organizacyjno-prawnych i edukacyjnych. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE
(RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych
wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Zapisy dyrektywy
nakazują opracowanie planów gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących
w danym państwie. Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów
wodnych, a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.
Zawartość oraz układ planów wynika z art. 114 ustawy – Prawo wodne oraz załącznika VII RDW.
Znajduje się w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji
znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, cele środowiskowe dla
części wód, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, podsumowanie działań
zawartych

w

programie

wodno-środowiskowym

kraju,

informacje

na

temat

monitoringu

wód

i obszarów chronionych, informacje o działaniach podjętych w celu informowania społeczeństwa
i konsultacji publicznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze
26

dorzecza Odry

cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na

mocy art. 4 RDW oparte zostały głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników
fizykochemicznych,
powierzchniowych

biologicznych
oraz

i

wskaźników

hydromorfologicznych
chemicznych

określających

świadczących

o

stan

stanie

ekologiczny
chemicznym

wód
wody,

odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę
aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.
Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także
różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części
wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i
sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach,
w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego
26

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 )
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stanu chemicznego. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w
sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane dla
wskazania wartości odpowiadających pojęciu celu środowiskowego.
Rozpatrywane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zostanie
zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Ryc. 13. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w obszarze jednolitych części wód – region wodny Dolnej Wisły

3.7.3.1. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)
Planowane zamierzenie zostanie zlokalizowane się w obszarze Dorzecza Wisły – Regionu Wodnego
Dolnej Wisły, w zlewni JCWP RW20001928949.

Ryc. 14. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych RW20001928949
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Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych RW20001928949

Cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych, hydro-morfologicznych, które określają stan
ekologiczny wód powierzchniowych. Natomiast wskaźniki chemiczne przedstawiają stan chemiczny wody,
odpowiadają warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na cele

środowiskowe ustalone dla

jednolitej części wód powierzchniowych JCWP: PLRW20001928949 – Ruziec od dopływu z jeziora Ugoszcz
do ujścia, ponieważ:
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woda dla potrzeb bytowych będzie dostarczana z wodociągu wiejskiego. Zapotrzebowanie na
wodę

dla

przedmiotowej

inwestycji

obliczono

na

podstawie

Rozporządzenia

Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz. U. nr 8, poz. 70),
-

ścieki bytowe odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika wybieralnego. Pozostaną zatem
bez negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych,

-

wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzone zostaną powierzchniowo
do gruntu i na tereny zielone.

-

realizacja

i

eksploatacja

przedsięwzięcia

nie

spowoduje

zmian

w

charakterystyce

fizykochemicznej i hydromorfologicznej oraz biologicznej wód powierzchniowych. Nie zostanie
zmieniony potencjał ekologiczny jednolitej części wód (najbliższy zbiornik wód powierzchniowych
usytuowany w odległości ponad 370 m od zakładu : Jezioro Sitnowskie),
-

przedsięwzięcie nie jest związane: z żeglugą, rekreacja wodną, z działalnością, do której celów
woda jest magazynowana, takiej jak zaopatrzenie w wodę do spożycia, wytwarzania prądu lub
nawadniania,

-

przedsięwzięcie nie dotyczy działań związanych z regulacją wód, zapobieganiem powodzi,
odwodnienia ziemi, oraz inną jednakowo ważną działalnością człowieka związaną ze
zrównoważonym rozwojem,

-

przedsięwzięcie nie będzie związane z podejmowaniem działań mogących, osobno lub w
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000,

-

w wyniku realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji jakość wód powierzchniowych nie ulegnie
pogorszeniu.

3.7.3.2. Jednolite części wód podziemnych
Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych
2

oznaczonym kodem JCWPd:39. Powierzchnia : 7573,5 km , Region wodny Dolnej Wisły.

27

- Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody
podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu
ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych

27
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Ryc. 15. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na obszarze zlewni JCWPd: PLGW200039

Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych PLGW200039

3.7.3.3. Wnioski
Uruchomienie zakładu magazynowo-usługowego, na działce nr ewid. 303/2 w m. Sitno, gm. Zbójno,
w celu rozpoczęcia działalności w zakresie magazynowania zbóż, nie będzie powodować dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, przez co nie spowoduje pogorszenia stanu
chemicznego wód podziemnych i wód powierzchniowych, jak również nie będzie miało negatywnego wpływu
na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.
Zaprojektowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach planowanej budowy
silosów na materiał zbożowy wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi – w ramach
istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno, w celu
rozpoczęcia działalności w zakresie magazynowania zbóż, nie wpłyną ujemnie na stan ekologiczny wód
powierzchniowych i podziemnych oraz na cele środowiskowe dla nich określone.
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4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów
środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem
metodyki stanowią załącznik do raportu
Dla terenu na którym będzie realizowane planowanego przedsięwzięcie przeprowadzono inwentaryzację
przyrodniczą. Szczegółowy opis wyników badań przedstawiono w rozdziale trzecim dot. opisu elementów
przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidzianego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko.

5. Inne dane, na podstawie których dokonano opisów elementów przyrodniczych
Opisów elementów przyrodniczych dokonano na podstawie wykonanych badań terenowych oraz na
podstawie materiałów dostępnych w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

Obszaru

Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie oraz na stronach internetowych.

6. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia w m. Sitno - dz. nr 303/2, nie
występują

obiekty

oraz

tereny

objęte

ochroną

na

podstawie

przepisów

o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). W zakresie archeologicznych
dóbr kultury w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują
zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty
zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy wstrzymać wszelkie
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, należy zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Na podstawie art.3 pkt 1 ww. ustawy zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz
ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie zależy w interesie społecznym ze względu
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zgodnie z ustawą otoczeniem jest teren wokół
lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości
widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Zgodnie z artykułem 7 ustawy formami ochrony zabytków są:


wpis do rejestru zabytków



uznanie za pomnik historii



utworzenie parku kulturowego



ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożeń dla zabytków chronionych na podstawie przepisów
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia nadzoru
archeologicznego.
Na terenie Gminy Zbójno znajdują się m.in. następujące zabytki:


Założenia kościelne w Działyniu i we wsi Ruże.



Zespół klasztorno-parkowy w Oborach.



Cmentarze: w Działyniu, Oborach, Zbójenku i we wsi Ruże.



Młyn wodny we wsi Ruże.



Kapliczki przydrożne.



Spichlerz dworski w Zbójnie.



Aleje dworsko-parkowe.

7. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane
Podstawowymi komponentami i cechami środowiska decydującymi o sposobie jego zagospodarowania
oraz użytkowania są: rzeźba terenu, pokrywa glebowa i sieć hydrograficzna. Wypadkowa tych składowych
określa fizjonomię krajobrazu, po części także szatę roślinną i strukturę zgrupowań fauny. Poszczególne
fragmenty terenu różnią się między sobą specyfiką wymienionych wyżej cech, dzięki czemu możliwa jest
delimitacja mikroregionów. To mikroregiony, a nie określone granicami administracyjnymi obszary gmin i
powiatu powinny stanowić przestrzenny punkt odniesienia dla działań z zakresu szeroko pojętej ochrony
28

środowiska, szczególnie krajobrazu .
Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie zabudowanym wsi Sitno. Działka na której
będzie prowadzona działalność usługowa to teren, na którym jest .prowadzana działalność magazynowania,
suszenia materiału siewnego.
Przedsięwzięcie dotyczy budowy 8 zbiorników magazynowych ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy
o pojemności Vm = 2010 Mg każdy, bez zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. Zakres
przewidywanych prac nie przyczyni się do zmiany obiektu lub wprowadzenia elementów odmiennych od
dotychczasowego sposobu zagospodarowania.
Realizacja projektu nie spowoduje trwałej zmiany walorów obecnego krajobrazu lub przerwania jego
ciągłości.

Inwestycja

będzie

miała

wpływ

na

krajobraz,

ponieważ

powstanie

8

silosów

o wysokości ok. 20 [m]. Nie są to „nowe obiekty‖. Budowle powstaną obok już istniejących silosów wraz
z niezbędną infrastrukturą.
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8. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych,
dla
których
wydano
decyzję
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
W ostatnim czasie (5 lat) dla terenu planowanego przedsięwzięcia nie zrealizowano, nie realizuje się i nie
planuje się przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i ich działalność
mogła by stanowić kumulację oddziaływań w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

9. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia mogą wystąpić negatywne skutki dla środowiska
polegające na:
-

wystąpi konieczność realizacji przedsięwzięcia w innym miejscu, o mniej dogodnym dostępie do
drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej, lub w pobliżu zwartej zabudowy mieszkaniowej,

-

w przypadku braku realizacji planowanego przedsięwzięcia, na terenie istniejącej działalności
związanej z magazynowaniem zbóż, nastąpi likwidacji istniejących obiektów i infrastruktury
zakładu. Likwidacja ta spowoduje wytworzenie znacznej ilości odpadów oraz degradację
powierzchni ziemi i zakłócenie ładu przestrzennego wsi,

-

z uwagi na atrakcyjną lokalizację rozpatrywanej działki w przypadku zaniechania prowadzenia
działalności usługowej, teren może być wykorzystany dla realizacji przedsięwzięcia mogącego
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (np. obiekty inwentarskie lub kurniki o obsadzie
ponad 210 DJP).

Oceny realizacji planowanego przedsięwzięcia – budowy magazynu zboża silosowego wraz
z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 303/2
w m. Sitno, gm. Zbójno, oddalonej od zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, w pobliżu istniejącej drogi
dojazdowych oraz wariantu polegającego na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia i docelowej
likwidacji istniejących obiektów i infrastruktury magazynu zbóż, dokonano w oparciu o metodę indeksowania.
29

Formalny wzór, według którego uzyskuje się wynik oceny, można zapisać następująco :
V = Si x Ai
gdzie:
V - indeks (punktowa ocena środowiska danego przedsięwzięcia),
Si - waga i-tego elementu środowiska (przyjęto wartość jednakową = 1),
Ai - ocena cząstkowa oddziaływania przedsięwzięcia na i-ty element środowiska.
Ocenę cząstkową oddziaływania, w skali 10-cio stopniowej, ustalono przyjmując następujące ilości punktów
dla poszczególnych wielkości:
 wzorcowa
8-10
29

- analiza autorska
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 zalecana
6-8
 wystarczająca
4-6
 możliwa do zaakceptowania
2-4
 niedostateczna
0-2 punktów.
Wyniki oceny wariantów przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wariant
realizacyjny

Parametr
Wpływ na zdrowie człowieka
Wpływ na otoczenie – budynki mieszkalne
Wpływ na otoczenie - inne budynki i miejsca potencjalnego
przebywania ludzi
Wpływ na obszary chronione
Wpływ na stan powietrza (pyły i substancje gazowe)
Wpływ na stan powietrza i klimat akustyczny
Wpływ na stan wód podziemnych i powierzchniowych
Wpływ na jakość ziemi (odpady)
Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju
Uczucie zagrożenia od instalacji
Odczucia wizualne
Odczucia społeczne – brak konfliktów społecznych
Razem

Tabela 19
Wariant
zaniechania lub
realizacja innego
przedsięwzięcia

5
6

5
6

4

4

4
2
3
4
4
4
5
6
3
48

2
4
1
5
5
2
2
2
2
40

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów stwierdzono, że planowana inwestycja uzyskała
nieznacznie wyższą ocenę niż wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji i realizacji przedsięwzięcia
uciążliwego przestrzennie i środowiskowo.

10. Opis analizowanych wariantów
W ramach planowanego przedsięwzięci nie przewiduje się innego wariantu inwestycyjnych oprócz
wariantu

wnioskowanego,

proponowanego

przez

Inwestora.

Wariant

polegający

przedsięwzięcia zapewniający najkorzystniejsze warunki dla środowiska został

na

realizacji

zaprezentowany

w niniejszym wniosku i oceniony w raporcie ooś.
Oprócz

rozwiązań

technologicznych,

planowane

przedsięwzięcie

ma

ograniczone

możliwości

przedstawienia wariantów spełniających warunki standardów ekologicznych w zakresie magazynowania
i czyszczenia zbóż.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zastosowane rozwiązania w przypadku rozpatrywanego
przedsięwzięcia, stanowią warunek konieczny realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania zgodne są
z obowiązującymi wymogami i stanowią wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości dokonania
wyboru najlepszego z dostępnych wariantów realizacji inwestycji. Inwestor przed podjęciem decyzji
o realizacji przedmiotowego zamierzenia w m. Sitno, gm. Zbójno, wziął pod uwagę dwa warianty realizacji
projektu: wariant zaniechania inwestycji, który należy uznać za niekorzystny dla środowiska naturalnego
przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju oraz wariant realizacyjny.
Warianty realizacyjny może obejmować wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny wariant
alternatywny oraz najkorzystniejszy dla środowiska.
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10.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny
10.1.1.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Wariant proponowany przez wnioskodawcę to budowa obiektów magazynowo – usługowych (silosy
i czyszczalnia zbóż) związanych z obrotem materiałem zbożowym wraz z infrastrukturą techniczną
i urządzeniami towarzyszącymi – w ramach istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011,
w miejscowości Sitno, gm. Zbójno.
Podstawowe operacje technologiczne związane z emisja zanieczyszczeń do powietrza to transport
samochodowy i czyszczenie zbóż (maszyna czyszcząco – sortująca).
10.1.2.

Racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny planowanego przedsięwzięcia może dotyczyć:
a) lokalizacji na działce nr 303/2 w Sitnie instalacji do konfekcjonowania ziarna, linii do przemiału
ziarna (młyn) oraz linii technologicznej do chemicznej konserwacji ziarna.
W przypadku chemicznej konserwacji ziarna, alternatywą może być konserwacja kwasem
propionowym, konserwacja mocznikiem lub wodorotlenkiem sodu. Są to częste sposoby konserwacji
ziarna popularne w gospodarstwach w Niemczech. Konsekwencją ww. metod jest utarta siły
kiełkowania ziarna, zahamowanie rozwoju szkodliwych drobnoustrojów, grzybów i pleśni, co
przeciwdziała psuciu się ziarna a sam surowiec nadaje się tylko do skarmiania przez zwierzęta,
Podczas magazynowania zakonserwowanego materiału należy pamiętać, aby podłoże było
izolowane. Bezpiecznie jest użyć dodatkowo foli na podłoże i na ścianę, należy również pamiętać o
wygładzeniu stożków zasypowych, które mogą powodować kondensacje pary wodnej. Efektem
działania wodorotlenku sodu prócz konserwacji jest rozpuszczenie łupin ziarna oraz pęcznienie
skrobi. Dodanie związku zasadowego w ilości 3-4% prowadzi do dostatecznego ich otwarcia i
konserwacji zboża (DLG, 2011). Warunkiem jest intensywna domieszka zasady. Zboże poddane
takiej obróbce powinno być magazynowane pod dachem bez okrycia foliowego, aby umożliwić
odparowanie

nadmiaru

wodorotlenku

sodu

z

ziarna.

W

przypadku

składowania

w warstwie o maksymalnej wysokości 30cm zboże może być magazynowane nawet do
12 miesięcy. W kontakcie ze związkami zasadowymi, koniecznie należy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa pracy. Wodorotlenek sodu pełni w tym procesie rolę środka pomocniczego,
wspomagającego obróbkę ziarna, a nie dodatku do pasz.
Wady analizowanego wariantu przy stosowaniu substancji chemicznych do konserwacji ziarna :
-

niebezpieczeństwo zatrucia, poparzenia osób obsługujących,

-

silne odziaływanie korozyjne (wodorotlenek sodu, kwasy, amoniak),

-

zagrożenie dla czystości powietrza (emisja toksycznych kwasów) i środowiska
gruntowo-wodnego, konieczność monitorowania środowiska,

b) lokalizacji na terenie działce nr 303/2 linii technologicznej instalacji do produkcji skrobi z ziarna
kukurydzy,
c) praca zakładu w systemie całodobowym i wzrost zatrudnienia.
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10.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Wariant ten związany byłby z niepodejmowaniem inwestycji. Nie ma wtedy uciążliwości związanej
|z wytwarzaniem odpadów oraz z emisją gazów i pyłów do powietrza, i hałasu do środowiska.
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, oprócz wariantu niepodejmowania działalności usługowej, to
wariant proponowany przez Inwestora, zapewniający realizację procesu magazynowania i czyszczenia zbóż.
Niewątpliwym plusem przyjętego wariantu inwestycyjnego i technologicznego jest również fakt
zamknięcia się z przedsięwzięciem w granicach działki inwestora.
Sposób prowadzenia instalacji przyjęty w programie i koncepcji realizacyjnej, zakłada minimalizację
zużycia wody, minimalizację zużycia energii, optymalizację zagospodarowania odpadów oraz ograniczenie
emisji hałasu do środowiska.

11. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na
środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje
gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania
do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na
środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także
wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Przy określeniu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów posłużono się
metodą indeksową stosując wagi oddziaływań w skali punktowej.
Zastosowana waga oddziaływań w skali 5 punktowej:
oddziaływanie nie występuje - 1
oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie – słabe - 2
oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga stosowania urządzeń
chroniących środowisko i monitorowania emisji - 3
oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym - 4
oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne - 5

11.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Oddziaływanie

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko

zrealizowanego

wg

wariantu

proponowanego przez Inwestora przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 20
Element środowiska
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Powierzchnia ziemi – odpady
Krajobraz
Środowisko wodne
Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
Walory przyrodnicze
Walory kulturowe
Klimat lokalny
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny
Możliwość wystąpienia awarii
Zdrowie ludzi

Waga
analizowanego
elementu w skali
X
5 punktowej
3
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
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Element środowiska
Lp.
1
12
13

2
Wzajemne oddziaływanie między elementami
środowiska
Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
Łączna ocen oddziaływania na środowisko
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Waga
analizowanego
elementu w skali
X
5 punktowej
3
2
1
∑ 20

11.2. Racjonalny wariant alternatywny
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko zrealizowanego według racjonalnego
wariantu alternatywnego przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 21
Element środowiska

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Waga
analizowanego
elementu w skali
X
5 punktowej
3

2
Powierzchnia ziemi - odpady
Krajobraz
Środowisko wodne
Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
Walory przyrodnicze
Walory kulturowe
Klimat lokalny
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny
Możliwość wystąpienia awarii
Zdrowie ludzi
Wzajemne oddziaływanie między elementami
środowiska
Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
Łączna ocena oddziaływania na środowisko

3
2
2
1
2
1
1
5
3
3
1
3
1
∑ 28

11.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Oddziaływanie

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko

zrealizowanego

według

wariantu

najkorzystniejszego dla środowiska przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 22
Element środowiska
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7

2
Powierzchnia ziemi – odpady
Krajobraz
Środowisko wodne
Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
Walory przyrodnicze
Walory kulturowe
Klimat lokalny

Waga
analizowanego
elementu w skali
X
5 punktowej
3
4
1
2
1
2
1
1
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Element środowiska
Lp.
1
8
9
10
11
12
13

2
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny
Możliwość wystąpienia awarii
Zdrowie ludzi
Wzajemne oddziaływanie między elementami
środowiska
Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
Łączna ocen oddziaływania na środowisko
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Waga
analizowanego
elementu w skali
X
5 punktowej
3
2
1
1
1
2
1
∑ 20

12. Uzasadnienie
proponowanego
przez
wnioskodawcę
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant proponowany przez wnioskodawcę

wariantu,
30

dotyczący

budowy silosów i czyszczalni zbóż wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi –
w ramach istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno.
Wariant proponowany przez wnioskodawcę, zapewnia realizację procesu w zakresie magazynowania
i czyszczenia zbóż przy zastosowaniu najnowszej dostępnej techniki ze względu na ochronę środowiska.
W tym wariancie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura techniczna i przyłącza oraz będą
stosowane technologie i urządzenia ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Przy określeniu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów posłużono się
metodą indeksową stosując wagi oddziaływań w skali punktowej.
Zastosowana waga oddziaływań w skali 5 punktowej:
oddziaływanie nie występuje - 1
oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie – słabe - 2
oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga stosowania urządzeń
chroniących środowisko i monitorowania emisji - 3
oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym - 4
oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne - 5

W tabelach poniżej określono przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska
wariantu najkorzystniejszego - proponowanego przez wnioskodawcę, oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego z uwzględnieniem etap budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Tabela 23. Oddziaływanie rozpatrywanych wariantow na poszczegolne elementy środowiska
Wariant najkorzystniejszy
magazynowania zbóż

Element środowiska

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja

2

Waga analizowanego elementu w skali
5 punktowej
6
7
4
5

Lp.
1
30 30

Racjonalny wariant alternatywny
Dodatkowa lokalizacja linii
technologicznej do konserwacji
ziarna

3

8

- - Wariant proponowany przez inwestora może pokryć się z wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, natomiast nigdy
wariant proponowany przez inwestora nie może się pokryć z wariantem alternatywnym” (wyrok WSA w Gdańsku z dnia
15 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 728/16, opubl. LEX nr 2241828).
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Wariant najkorzystniejszy
magazynowania zbóż

Element środowiska

1
1
2
3

2
Powierzchnia ziemi , odpady
Krajobraz
Środowisko wodne
Środowisko biotyczne (warunki
4
siedliskowe)
5
Walory przyrodnicze
6
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny –
powierzchnia oddziaływania
7
hałasu
8
Możliwość wystąpienia awarii
9
Zdrowie ludzi
10
Wzajemne oddziaływanie
między elementami środowiska
Łączna ocena oddziaływania na
środowisko

1
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Racjonalny wariant alternatywny
Dodatkowa lokalizacja linii
technologicznej do konserwacji
ziarna

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja

Lp.

Lp.

STRONA

3
2
2
2
2

Waga analizowanego elementu w skali
5 punktowej
6
7
4
5
3
4
2
2
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
2
2

2
2

2
2

1
2

1
1
1
2

2
2
1
2

1
1
1
2

48

2
2
1

2
4
4

1
2
1

1
1
2

4
3
3

1
1
2

66

Tabela 24. Analiza porównawcza analizowanych wariantów uwzględniająca oddziaływania na środowisko
Zalecany sposób postępowania
Suma punktów
Zakres oddziaływania
przy realizacji, eksploatacji i
w skali
przedsięwzięcia
likwidacji przedsięwzięcia
150 punktowej

1

2
przedsięwzięcie stwarza
zagrożenie dla środowiska

3
nie powinno być realizowane w
rozpatrywanym wariancie

2

przedsięwzięcie wpłynie na
pogorszenie stanu środowiska

Realizacja i eksploatacja wymaga
zastosowania dodatkowych
zabezpieczeń ekologicznych

od 81 do 110

przedsięwzięcie oddziałuje na
środowisko w sposób
dopuszczalny(nie są przekraczane
standardy i wartości odniesienia)
przedsięwzięcie oddziałuje na
środowisko w sposób nieznaczący
(słaby)

eksploatacja możliwa przy
wprowadzeniu monitoringu

od 51 do 80

realizacja i eksploatacja możliwa
przy zastosowaniu zabezpieczeń
przedstawionych w opracowaniu

od 31 do 50

nie stwierdza się wymiernego
oddziaływania na środowisko
(bardzo słabe)

realizacja i eksploatacja możliwa
bez dodatkowych uwarunkowań

od 1 do 30

3

4

5

8
3
1
2
2

Wyliczona suma punktów dla wariantu najkorzystniejszego
Wyliczona suma punktów dla racjonalnego wariantu alternatywnego

4
od 111 do 150

48
66

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego według wariantu:
-

proponowanego przez wnioskodawcę jest nieznaczące (słabe), realizacja i eksploatacja możliwa
przy zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych we wniosku,

-

racjonalnego alternatywnego wpłynie na jakość środowiska w sposób dopuszczalny, eksploatacja
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wymaga zastosowania urządzeń ochronnych i monitoringu środowiska i prowadzi do poniesienia
znacznych nakładów finansowych na budowę instalacji,
to można uznać, że proponowana przez wnioskodawcę realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia
polegającego na budowie silosów i czyszczalni zbóż wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami
towarzyszącymi – w ramach istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości
Sitno, gm. Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia
publicznego.
Biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne, można uznać, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie ma rozwiązań alternatywnych. Planowana instalacja w chwili oddania do użytkowania
będzie posiadała wymagane atesty i certyfikaty obowiązujące w Unii Europejskiej oraz pozwolenia
wynikające z Prawa budowlanego. Ostateczne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zostaną
przedstawione

w

projekcie

budowlanym.

Sposób

prowadzenia

działalności

usługowej

w zakresie realizacji procesów związanych z magazynowaniem i czyszczeniem zbóż, przyjęty w programie
zakłada minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska, minimalizację zużycia energii oraz
optymalizację zagospodarowania odpadów. Oczywiście nakłady finansowe dla urzeczywistnienia tego
przedsięwzięcia są znaczne. Dokonane jednak analizy finansowe zezwalają realnie na przypuszczenia, że
przedsięwzięcie to jest rentowne.
Wybór

rozpatrywanego

wariantu

był

poprzedzony

szeregiem

spotkań

inwestora

i projektantów i został uznany jako najkorzystniejszy tak ze względów ekonomicznych jak i oddziaływań
na ekosystem. Oddziaływanie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania
na środowisko, w szczególności na :


ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,



powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,



klimat i krajobraz,



dobra materialne,



zabytki i krajobraz kulturowy,



wzajemne oddziaływanie między elementami,

zostało przedstawione w rozdziale 13 niniejszego opracowania.

13. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania
na środowisko
13.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę
Podstawowym celem sporządzonego Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko jest wskazanie w jaki sposób realizacja planowanego przedsięwzięcia przekształci środowisko
i w jakim stopniu naruszy zasady prawidłowej gospodarki zasobami. Ze względu na dużą złożoność zjawisk
przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z planowanego przeznaczenia
terenu, ma charakter hipotetyczny. Poważną trudnością przy unifikacji metod prognozowania i wykonywania
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raportów o oddziaływaniu na środowisko jest :
brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związana z tym

-

niepewność,
brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych elementów

-

środowiska przyrodniczego.
Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :
-

identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz
warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione
w ocenie,

-

prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze),

-

ocena: za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych
segmentach.
Metodyka modelowania rozprzestrzeniania hałasu

13.1.1.

Do obliczeń i zobrazowania na mapach wielkości emisji hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięku
w środowisku wykorzystano „Program do określania zasięgu hałasu przemysłowego, drogowego
i kolejowego emitowanego do środowiska – Program SOUNDPLAN ESSENTIAL 2.0 (licencja
nr 11417 HL6076). Program uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe,
powierzchniowe, źródła – budynki, ruch drogowy i kolejowy. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom
członkowskim obliczanie propagacji hałasu przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2.Program oparty
jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2.
Program oblicza poziom hałasu równoważnego w punkcie, przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z:


rozbieżności geometrycznej,



pochłaniania przez atmosferę,



wpływu gruntu,



obecności ekranów ( trzy drogi fali dźwiękowej),



obszarów zieleni.

Zagadnienia akustyczne dot. gruntu – terenu usytuowania planowanego zakłądu
Właściwości akustyczne każdej strefy gruntu są określone przez wskaźnik gruntu G. Określono trzy
poniższe kategorie powierzchni odbijającej (PN-ISO 9613-2:2002 – Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa).
Grunt twardy, który obejmuje bruk, wodę lód, beton i wszystkie inne powierzchnie o małej porowatości. Na
przykład ubita ziemia, która często występuje na obszarach przemysłowych, oblodzony teren może być
uważana za grunt twardy. Dla gruntu twardego, G = 0.
Grunt porowaty, który obejmuje powierzchnię ziemi pokrytą trawą, drzewami lub inną zielenią
i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roślinności, np. pola uprawne. Dla gruntu
porowatego G =1.
Grunt mieszany: jeśli powierzchnia składa się zarówno z gruntu twardego, jak i porowatego,
to G przyjmuje się z zakresu od 0 do 1, przyjmując wartość równą ułamkowi gruntu porowatego.
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W niniejszym Raporcie przedstawiono wyniki rozprzestrzeniania się hałasu (graficzne i w sieci
receptorów) dla planowanego obiektu, przyjmując do obliczeń wskaźniki gruntu uzależnione od właściwości
akustycznej terenu (przyjęto wskaźnik G = 0,6)
Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

13.1.2.

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez zespół źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzną
prezentacją wyników obliczeń zastosowano zintegrowane pakiety programów "ZANAT- wersja 6.1". Zanat –
6, oraz „OPERAT 2000 – FB w.6./2015‖ dostosowane są do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska
z

dnia

26

stycznia

2010

r.

w

sprawie

wartości

odniesienia

dla

niektórych

substancji

w powietrzu , pozwala na wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza
31

atmosferycznego, tj. min.:
-

obliczenie stężeń 1-godzinnych,

-

jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i percentyli,

-

obliczenie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych i
opadzie pyłu,

-

rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym
kierunku,

-

obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł
punktowych, linowych i powierzchniowych.

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
Skrócony zakres obliczeń
Pierwszy etap obliczeń ma na celu obliczenie stężenia maksymalnego i w zależności od jego wartości
zastosowanie tzw. pełnego lub skróconego zakresu obliczeń.
Stężenie maksymalne:
g
3
Sm = C1 x (E max / U x A x B) x (B/H) x 1000 [ug/m ]
gdzie:
g, C1 - stałe zależne od stanu równowagi atmosfery,
Eg - emisja maksymalna zanieczyszczenia gazowego [mg/s],
H - wysokość pozornego punktu emisji.
Odległość stężenia maksymalnego:
Xm = C2 (H/B)

1/b

[m]

gdzie:
b, C2 - stałe zależne od stanu równowagi atmosfery.
Jeżeli pojedynczy emitor, emitor zastępczy lub zespół emitorów, spełnia podane niżej warunki to stosuje
się skrócony zakres obliczeń:
Σ Smm < 0,1 x D1
Kryterium opadu pyłu.
Jeżeli nie jest spełniony warunek dotyczący kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia opadu pyłu
w sieci receptorów uwzględniając warunki meteorologiczne na danym terenie. W przypadku spełnienia
dopuszczalnych wartości opadu pyłu, można zakończyć obliczenia i uznać, że warunki wprowadzania
31
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zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego są spełnione. Natomiast, jeśli podane wyżej warunki nie są
spełnione, to stosuje się tzw. pełny zakres obliczeń.
Pełny zakres obliczeń
Pełny zakres obliczeń polega na obliczeniu wypadkowego rozkładu stężeń maksymalnych w sieci
receptorów wokół obiektu z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w
każdym punkcie spełniony jest warunek:
Smm < D1
Natomiast dla zespołu emitorów nie spełniających podanego wyżej warunku należy obliczyć rozkład stężeń
uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie spełniony jest warunek:
to należy na tym zakończyć obliczenia.

Smm < 0,1 x D1 ,

Natomiast jeśli powyższy warunek nie jest spełniony to należy obliczyć w sieci receptorów rozkład stężeń
substancji uśrednionych dla roku i sprawdzić w każdym punkcie, czy jest spełniony warunek:
Sa < Da – R
Dalsze obliczenia dnie są wymagane, jeśli spełnione jest kryterium opadu pyłu i w pobliżu emitorów nie
znajdują się budynki wyższe niż parterowe.
Natomiast jeśli w odległości od emitora lub któregoś z emitorów w zespole mniejszej niż 10h znajduje się lub
jest projektowana zabudowa wyższa niż parterowa (dotyczy mieszkalnej, biurowej, szkół, żłobków, szpitali
oraz sanatoriów), to sprawdza się, czy dla niej nie są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń substancji
zanieczyszczających.
Rozróżnia się następujące przypadki:
 gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole nie jest
mniejsza od wysokości zabudowy Z, to wykonuje się obliczenia stężeń dla
wysokości Z,
 gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza
od wysokości zabudowy Z, to obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości
zmieniających się co 1m począwszy od geometrycznej wysokości
najniższego emitora do wysokości:
 Z, jeżeli Hmax > Max
 Hmax, jeżeli Hmax < max,
o
o
o
o

gdzie Hmax oznacza najwyższą efektywną
wysokość emitora w zespole z obliczonych
dla wszystkich sytuacji
meteorologicznych.

Wszystkie obliczone wartości na poziomie zabudowy mieszkalnej nie mogą przekraczać wartości D 1.
Częstość przekracza wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy
obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu przekraczają
wartość D1 lub niespełniony jest warunek: Smm < D1. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub
wartości odniesienia są dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D 1 przez stężenie uśrednione
dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla
pozostałych substancji.
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13.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko
13.2.1.
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnioi długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające
z istnienia przedsięwzięcia
Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.
Oszacowania potencjalnych oddziaływań z oznaczeniem symbolami:
L
R
Z
NZ
X
O
NO
D
K
OD
Nr

- lokalne
- regionalne
- oddziaływanie znaczące
- oddziaływanie nieznaczne
- oddziaływanie występuje
- brak oddziaływania
- oddziaływanie pomijalnie małe
- nieodwracalne
- długotrwałe
- krótkotrwałe
- odwracalne

Z
1

Tabela 25
Oddziaływania korzystne

Oddziaływania niekorzystne

Element

2

NZ

K

D

OD NO L

R

Z

NZ

K

D

L

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Przyrodnicze
l.

Wody powierzchniowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Wody podziemne

-

x

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

3.

Jakość powietrza

-

x

X

-

x
x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

4.

Klimat lokalny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Klimat akustyczny (hałas i wibracje)

-

x

X

-

X

-

x

-

-

-

-

-

-

-

6.

Gleba i powierzchnia ziemi (w tym
odpady)

-

x

X

-

X

-

x

-

-

-

-

-

7.

Lasy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Fauna, flora, krajobraz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Przestrzenne i punktowe formy ochrony
przyrody – Natura 2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

X

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

10. Awarie
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1.

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Zatrudnienie

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

X

-

3.

Dobra materialne i kulturalne

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)powierzchnia ziemi

-

x

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Wzajemne oddziaływanie
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Oddziaływania niekorzystne

Element
Z

1

2

c)dobra materialne, zabytki i kultury

NZ

K

D

OD NO L
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Oddziaływania korzystne
R

Z

NZ

K

D

L

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.2.2.
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnioi długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania
zasobów środowiska
Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wynikające z wykorzystania zasobów środowiska przedstawiono w tabeli
poniżej.

Nr

Z
1

Tabela 26
Oddziaływania korzystne

Oddziaływania niekorzystne

Element

2

NZ

K

D

OD NO L

R

Z

NZ

K

D

L

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Przyrodnicze
l.

Wody powierzchniowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Wody podziemne

-

x

-

x

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

3.

Jakość powietrza

-

x

X

-

X

-

x

-

-

-

-

-

-

-

4.

Klimat lokalny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Klimat akustyczny (hałas i wibracje)

-

x

X

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

6.

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym
odpady)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Lasy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Fauna, flora, krajobraz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Przestrzenne i punktowe formy ochrony
przyrody – Natura 2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)powierzchnia ziemi

-

x

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

c)dobra materialne, zabytki i kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Awarie
Wzajemne oddziaływanie

13.2.3.
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnioi długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z emisji
Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wynikające z emisji przedstawiono w tabeli poniżej.
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Nr

Z
1

2

NZ

K

D

OD NO L
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Tabela 27
Oddziaływania korzystne

Oddziaływania niekorzystne

Element

STRONA

R

Z

NZ

K

D

L

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Przyrodnicze
l.

Wody powierzchniowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Wody podziemne

-

x

-

x

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

3.

Jakość powietrza

-

x

X

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

4.

Klimat lokalny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Klimat akustyczny (hałas i wibracje)

-

x

X

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

6.

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym
odpady)

-

X

X

-

x

-

X

-

-

-

-

-

7.

Lasy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Fauna, flora, krajobraz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Przestrzenne i punktowe formy ochrony
przyrody – Natura 2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Awarie
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1.

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Zatrudnienie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Dobra materialne i kulturalne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)powierzchnia ziemi

-

x

X

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

c)dobra materialne, zabytki i kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wzajemne oddziaływanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia stwierdzono,
że budowa silosów na materiał zbożowy wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi –
w ramach istniejącego przedsięwzięcia na działce nr 303/2, obręb 0011, w miejscowości Sitno, gm. Zbójno,
wpłynie w sposób nieznaczący na stan środowiska oraz zdrowie ludzi, a jego wpływ na aspekty społecznogospodarcze jest korzystny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

13.3. Szczegółowe opis znaczących oddziaływań na środowisko wynikający z emisji
Uwzględniając charakterystykę procesu technologicznego oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia
na działce nr 303/2 w m. Sitno, gm. Zbójno, uznaje się, że wymierne oddziaływanie planowanego
przedsięwzięci na środowisko związane będzie z:


emisją hałasu do środowiska,



emisją gazów, pyłów i spalin do powietrza,



wytwarzaniem odpadów,

które oddziaływać będą na: grunty i wody podziemne, klimat akustyczny oraz powietrze atmosferyczne.
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STRONA
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Klimat akustyczny

Oddziaływanie na klimat akustyczny zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji bądź ewentualnej
likwidacji inwestycji, będzie głównie wiązało się z emisją hałasu przemysłowego, hałasu komunikacyjnego,
a w przypadku budowy i likwidacji dodatkowo z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Emisja hałasu ma
charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego, a w
przypadku eksploatacji magazynów zbożowych, zmiennego.
Oddziaływanie akustyczne obiektu usługowego (magazynowanie zbóż i suszenie ziarna ) rozpatruje się
w odniesieniu do wartości normatywnych, określonych dla terenów uznanych za chronione przed hałasem.
Ochrona przed hałasem są objęte praktycznie wszystkie tereny, których funkcja wiążę się z przebywaniem
ludzi. O ochronie terenów przed hałasem decydują ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, w
razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana na podstawie
faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu.
32

Zgodnie z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej ITB

(Metoda określania emisji i imisji hałasu

przemysłowego w środowisku - Nr 338/2008) dot. oceny klimatu akustycznego w środowisku
i analizy oceny zasięgu hałasu, wartość równoważnego poziomu dźwięku w dowolnej odległości od
punktowego źródła dźwięku zapisać można wzorem:

Lrzecz= LWn+ K0+ D1+LB -Lr-Le-LZ-Lp -Lg-11 [dB]
Tabela 28
Symbol

LWn

Oznaczenie
Poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku

K0

poprawka uwzględniająca wpływ miejsca usytuowania źródła
zlokalizowanego na zewnątrz budynków

D1

poprawka uwzględniająca wpływ kierunkowości źródła
usytuowanego na zewnątrz budynków

LB

poprawka uwzględniająca wpływ oddziaływania kierunkowego
budynku, stosowana w przypadku źródeł hałasu
usytuowanych wewnątrz budynku

 Lr

poprawka uwzględniająca wpływ odległości

 Le

poprawka uwzględniająca wpływ ekranowania

LZ

poprawka uwzględniająca wpływ zieleni

Lp

poprawka uwzględniająca wpływ pochłaniania dźwięku przez
powietrze

Lg

poprawka uwzględniająca wpływ tłumienia dźwięku przez
grunt, metoda uproszczona

Powyższy wzór ma zastosowanie dla jednego źródła. Równoważny poziom dźwięku emitowanego przez
zespół źródeł punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziałów z poszczególnych źródeł według
następujących zależności:

32

- ITB Instrukcja 338/2008
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0,1L


LA  10  log 10 An 
 n1

gdzie:
poziom dźwięku A w miejscu emisji,
poziom mocy akustycznej źródła.

LA
LAn

13.3.1.1. Źródła hałasu
Źródła hałasu na terenie zakładu będą:


ruch pojazdów na terenie zakładu (2 poj. ciężarowy w ciągu godziny),



źródła punktowe:
o

wentylacja mechaniczna suszarni (istniejące źródła),

o

załadunek - wiaty kosza przyjęciowego

13.3.1.2. Dane do obliczeń
Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równoważnego
1. Nazwa projektu: Zakład (magazyn zbożowy)
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Rodzaj gruntu: wskaźnik gruntu G = 0,6
5. Początek układu współrzędnych map rastrowych, rozprzestrzeniania się hałasu: {X=60,0[m];Y=0,0[m]}
o Źródła punktowe

L.P.

Nazwa Źródła

Typ
źródła

Wysokość
[m]

Moc akustyczna
Dzień
Noc
dB(A)
dB(A)

Suszarnia nr 1
1.
2.
3.
4.
5.

Wentylator mechaniczny

punktowy

4,79

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

7,44

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

10,09

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

12,77

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

15,42

78,0

-

6.
7.
8.
9.
10.

Wentylator mechaniczny

punktowy

4,79

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

7,44

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

10,09

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

12,77

78,0

-

Wentylator mechaniczny

punktowy

15,42

78,0

-

L.P.

Nazwa Źródła

Typ
źródła

Wysokość
[m]

11.
12.

Załadunek n 1

punktowy

Załadunek n 1

punktowy

Suszarnia nr 2

Moc akustyczna
Dzień
Noc
dB(A)
dB(A)

Załadunek - wiaty kosza przyjęciowego
4,0
4,0

75,0
75,0

-
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o Źródło - droga wewnętrzna na wysokości 1,5 m
Ilość
Pojazdów/h
dzień

Ilość
Pojazdów/h
noc

Prędkość
km/h

Powierzchnia
drogi

Poziom
emisji
Dzień dB(A)

Poziom
emisji
Noc dB(A)

20

Beton gładki

59,6

-

Droga Technologiczna
2,0 poj. cięż.

-

o Inne obiekty ekranujące
o
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obiekt
Silos zbożowy 1000
ton
Silos zbożowy 1000
ton
Silos zbożowy 1000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton
Silos zbożowy 2000
ton

Wysokość
[m]
17,0

Wsp. Odbicia [dB]

17,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0
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22.

Suszarnia nr 1

19,3

0,0

23.

Suszarnia nr 2

19,3

0,0

24.

Budynek gospodarczy

4,0

0,0

STRONA
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** Współczynnik odbicia dot. strat odbicia dla fasad budynków. Wartość = 0,0 dB oznacza, że fasady obiektów
ekranujących są powierzchniami bardzo gładkimi, twardymi, odbijającymi. Wartość współczynnika na poziomie 0,0 dB
(brak pochłaniania) świadczy o przyjęciu najbardziej niekorzystnych warunków rozprzestrzeniania się hałasu w aspekcie
ochrony środowiska przed hałasem.
Źródła

punktowe

-

Obliczenia

emisji

hałasu

przemysłowego

dla

planowanego

przedsięwzięcia

przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 „Metody określania emisji
i imisji hałasu przemysłowego w środowisku‖ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ‖. Metodyka oparta na
normie 9613-2 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda
obliczania.
Źródło drogi - Hałas związany z natężeniem ruchu pojazdów poruszających po drogach obliczona na
podstawie algorytmu „NMPB-Routes‖ dane wejściowe to: nawierzchnia, szerokość drogi, natężenie ruchu dla
dnia i nocy, liczba pojazdów na godzinę (średnia dzienna), typ pojazdów, rodzaj ruchu, prędkość pojazdów,
obszar w którym znajduje się droga (zabudowany lub nie), zmienność ruchu dla danego odcinka drogi,
sygnalizację świetlną, skrzyżowania, położenie i pochylenie drogi. Domyślnie emisja wynosi 0,5 m nad
powierzchnią drogi, algorytm bierze pod uwagę wszystkie operacje ruchowe.
Na terenach bezpośrednio graniczących z planowanym zakładem nie obowiązują dopuszczalne poziomu
hałasu w środowisku określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
13.3.2.

Ogólne kryteria oceny hałasu

Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem są regulowane w podstawowym zakresie przez ustawę
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia ochrony przed hałasem zostały
umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 112 – 120 ). Wskaźniki hałasu mające
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby
zostały określone w art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteriów oceny hałasu odnosi się następujący artykuł
ustawy Prawo ochrony środowiska (cyt.):

...” Art. 113 Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, określił dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku .
W niniejszym opracowaniu uwzględniono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zawarte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112). W załączniku do rozporządzenia zawarto tabelę z dopuszczalnymi
poziomami hałasu. Tabelę tę zamieszczono niżej.
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DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D
i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Tabela 29
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Lp.

Drogi lub linie kolejowe

2

3

4

Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

przedział czasu
odniesienia równy 16
godzinom

przedział czasu
odniesienia równy 8
godzinom

przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

Rodzaj terenu

1

1)

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców3)

Dla przedmiotowe działki oraz działek sąsiednich nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zawarte w załączniku do rozporządzenia MŚ poziomy odnoszą się zarówno do stanu
istniejącego, jak też do ocenianej sytuacji prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w
fazie lokalizacji i projektowania.
13.3.3.

Klasyfikacja akustyczna terenu inwestycji i działek sąsiednich.

Identyfikację zlokalizowanego na przedmiotowej działce i działkach sąsiednich obszaru wymagającego
ochrony akustycznej dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Gminy w Zbójnie dot. opinii
o klasyfikacji akustycznej, w którym określono następujące faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie
terenu inwestycji oraz standardy jakości środowiska akustycznego w promieniu 200 m od granicy działki nr
303/2 obręb 0011, Sitno:
13.3.4.

Subiektywne oceny hałasu

Do jednej z ważniejszych przesłanek ustalania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
należą wyniki subiektywnych ocen hałasu, skorelowanych z rezultatami badań (pomiarów) obiektywnych.
Na podstawie badań PZH skonstruował następującą skalę uciążliwości hałasu :
- mała uciążliwość (hałasu)

LAeq < 52 dB,

- średnia uciążliwość

52 << LAeq << 62 dB,

- duża uciążliwość

63 << LAeq << 70 dB,

- bardzo duża uciążliwość

LAeq > 70 dB.
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Skala ta wskazuje, iż poziom równoważny rzędu 60 - 65 dB może być uważany za graniczny między
obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczną uciążliwością hałasu np. przemysłowego lub
komunikacyjnego. Korzystając z powyższych wyników zaproponowano pomocniczą dla ocen wpływu na
środowisko skalę:
„komfortu akustycznego  zagrożenia hałasem”
Tabela 26
OPIS

LAeq dB

Pełny komfort akustyczny
Przeciętne warunki akustyczne
Przeciętne zagrożenie hałasem
Wysokie zagrożenie

pora dzienna

pora nocna

< 50
50 - 60
60 - 70
> 70

< 40
40 - 50
50 - 60
> 60

Zawarte w powyższej tablicy graniczne poziomy hałasu są zbieżne z zalecanymi wartościami poziomów
dopuszczalnych w środowisku.
13.3.5.

Wyznaczenie zasięgu oddziaływania hałasu podczas eksploatacji obiektu

Do obliczeń i zobrazowania na mapie poglądowej wielkości emisji hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięku
w

środowisku

wykorzystano

„Program

do

określania

zasięgu

hałasu

przemysłowego

i drogowego emitowanego do środowiska – Program SoundPLAN Essential 2.0‖.
Dla całej rozpatrywanej powierzchni przyjęto współczynnik gruntu równy 0.6, ze względu na przewagę na
przedmiotowym terenie gruntów porowatych (trawa, pola, itp.).
W obliczeniach uwzględniono eksploatację planowanego przedsięwzięcia oraz komunikację wewnętrzną
(ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych o maksymalnym natężeniu ruchu 1 poj/h.). Wszystkie ww. źródła
hałasu eksploatowane są tylko w godzinach dziennych (6.00 -22.00).
Rycina nr 10 przedstawia rozmieszczenie przestrzenne źródeł punktowych, 5 szt. wentylatorów
mechanicznych na suszarni nr 1 i nr 2.
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SUSZARNIA NR 2

0

Ryc. 1

Poniżej, na rycinach przedstawiono:


Wyniki obliczeń poziomu hałasu przemysłowego od planowanych obiektów dla przedziału czasu
odniesienia równego: 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym.



Poziomy dźwięku na elewacji oraz strefę rozprzestrzeniania się dźwięku równą 50 [dB],
dopuszczalną wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 2014 r. poz. 112). Poziom
dopuszczalny dla najbliższych terenów chronionych akustycznie - zabudowy zagrodowej, wynosi
55 [dB]DZIEŃ.
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Ryc. 2. Poziom hałasu w środowisku w rejonie planowanego przedsięwzięcia przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym - L Aeq D [dB(A)]

Ryc. 18. Poziomy hałasu na kondygnacjach najbliższej zabudowy chronionej akustycznie oraz strefa: 50 [dB]
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13.3.5.1. Omówienie wyników obliczeń
Analizując wyniki obliczeń poziomów hałasów równoważnych, występujących podczas eksploatacji
planowanej instalacji, można stwierdzić, że maksymalny poziom dźwięku będzie występował na terenie
zakładu, a jego wartość wyniesie 71,0 [dB] w ciągu dnia (receptor x=250 m, y= 140 m). Maksymalny poziom
hałasu w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (zagrodowej), będzie osiągał wartości poniżej
wielkości dopuszczalnych, o poziomie poniżej 55 [dB] w ciągu dnia.
Tabela 30
Zróżnicowane poziomy hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

Rodzaj terenu
Rozporządzenie Ministra Środowisk
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu
w środowisku:
Dz. U. 2014, poz. 112.

L.p.

LAeqD

LAeqN

przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie następującym

przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy

1

Zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej

55

45

2

Zróżnicowane przewidywane poziomy hałasu od
planowanej instalacji
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej

< 55

*-

*-praca instalacji w porze dziennej

Dokładna ocena wpływu planowanej instalacji na klimat akustyczny może być wykonana na podstawie
analizy warunków akustycznych opartej o pomiary poziomu dźwięku, przeprowadzone na granicy terenów
akustycznie chronionych. Pomiary należy przeprowadzić w terminie 1 roku od uruchomienia planowanego
przedsięwzięcia. Wyniki ww. analizy pozwolą na dokładne określenie:
o

przewidywanego zasięgu hałasu z rozpatrywanej instalacji,

o

niezbędnych środków ochrony środowiska przed hałasem.

Odpowiednio zaprojektowane w projekcie budowlanym i zabezpieczone podczas eksploatacji instalacje
emitujące hałas do środowiska nie będą stanowiły zagrożenia dla klimatu akustycznego w rejonie magazynu
zbóż, na terenie działki nr 303/2 w Sitnie.
13.3.6.

Ochrona powietrza

Niniejsza część oceny oddziaływania na środowisko stanowi "Analizę oddziaływania na powietrze
atmosferyczne‖ dla eksploatacji magazynu i czyszczalni zbóż w Sitnie, działki nr 303/2. Analiza uwzględnia
stan istniejący oraz stan projektowany (oddziaływanie skumulowane).
Celem tej części opracowania jest ocena stopnia i zasięgu uciążliwości dla powietrza atmosferycznego
rozpatrywanego obiektu. Zakres tej części opracowania obejmuje zagadnienia ochrony powietrza
atmosferycznego. Analiza o.p.a. uwzględnia emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. Wyniki obliczeń oraz wnioski zawarte w niniejszym
opracowaniu

pozwalają

na

ustalenie

stopnia

zagrożenia

środowiska

naturalnego,

wynikającego

z eksploatacji rozpatrywanego obiektu oraz wskazują przedsięwzięcia jakie należy podjąć w dalszych fazach
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zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego. Ponadto dane zawarte w opracowaniu mogą być wykorzystane do prowadzonej przez
jednostkę organizacyjną, obowiązaną do uiszczenia opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
ewidencji zawierającej wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz dane na
podstawie, których określono te ilości. W Polsce problem ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem jest regulowany ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dział II –
Ochrona powietrza. Według ww. ustawy (art.85) „ ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej
jego jakości‖. Tak więc, wszelka działalność zmierzająca do zmiany paliwa stałego na inne, mniej uciążliwe
np. olej opałowy lekki jest jednym, z najbardziej skutecznych sposobów poprawy czystości powietrza
atmosferycznego.
13.3.6.1. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze służą dopuszczalne stężenia
substancji zanieczyszczających. Są one porównywane z uzyskiwanymi z pomiarów monitoringowych lub
obliczeń (uzyskiwanych przy użyciu matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) stężeń
poszczególnych substancji - tzw. stężeń imisyjnych. Podstawową jednostką stężenia zanieczyszczeń
3

powietrza jest (g/m ). Jednostka ta odnosi się do zanieczyszczeń zarówno lotnych (gazów), jak i stałych
(pyłów). Aktualny stan jakości powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia został określony w piśmie
WIOŚ stanowiący załącznik do przedmiotowego Raportu.
13.3.6.2. Opis metodyki obliczeniowej i dane do obliczeń
Analizy stanu zanieczyszczenia powietrza wymagają wykonywania obliczeń przy użyciu matematycznych
modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W przypadku projektowanych źródeł emisji - jest to jedyna
możliwość oceny wpływu źródła na jakość powietrza atmosferycznego. Obliczenia dot. określenia stanu
czystości powietrza atmosferycznego dla rozpatrywanego obiektu przeprowadzono zgodnie z projektem
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).
Do

obliczania

stanu

zanieczyszczenia

powietrza

dla

źródeł

istniejących

i

prognozowania

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, emitowanych przez zespół źródeł
punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzną prezentacją wyników obliczeń zastosowano
zintegrowany pakiet programów "ZANAT- wersja 5.0/6.1" oraz OPERAT FB –wersja 2015. Programy
pozwalają na wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
zgodnie z aktualnymi: rozporządzeniami, wytycznymi i zasadami, dla istniejących i projektowanych źródeł
emisji. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia są dotrzymane, jeżeli
częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274%
czasu w roku dla dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.
Warunki meteorologiczne zdeterminowane są położeniem obszaru objętego analizą SOPA na terenie
woj. pomorskiego (stacja meteorologiczna Toruń).
Warunki meteorologiczne wpływają bezpośrednio na rozkład przestrzenny i stężenia emitowanych
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla
rozpatrywanych źródeł emisji w przyziemnej warstwie atmosfery, przeprowadza się w oparciu o statyki

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

STRONA

98/134

stanów równowagi, prędkości i kierunki wiatrów w zawarte w Katalogu danych meteorologicznych dla stacji
Chojnice. Opady atmosferyczne wywierają znaczny wpływ na wielkość i rozkład zanieczyszczeń. W czasie
opadów

atmosferycznych

wypłukany

zostaje

aerozol

energetyczno-przemysłowy

zawieszony

w powietrzu atmosferycznym, w związku z czym niższe będą wartości stężeń pyłu zawieszonego, natomiast
zwiększy

się

opad

pyłu.

Dla

obiektów

o

znacznej

wielkości

emisji

zorganizowanej

i niezorganizowanej pyłów duże znaczenie ma także czas trwania pokrywy śnieżnej. Przez swoją zdolność
zatrzymywania pyłów przyczynia się ona do ogólnego obniżenia stężenia pyłu w przyziemnej warstwie
powietrza.
Aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu
Współczynnik

aerodynamicznej

szorstkości

terenu

z0

wyznaczono

w

zasięgu

50hmax

tj.

pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
(50 x 7= 350 m), przyjmując wielkości dla poszczególnych typów pokrycia terenu podane w tablicy 2.3
zawartej w referencyjnych metodykach modelowania poziomów substancji powietrzu, na podstawie
dostępnych map topograficznych. W przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespołu
źródeł przyjmuje się średnią wartość z0 dla obszaru, na którym dokonywane są obliczenia. Na podstawie
analizy mapy topograficznej terenu oraz wizji lokalnej stwierdzono, że w zasięgu pięćdziesięciokrotnej
wysokości najwyższych emitorów otoczeniem Zakładu występuje zabudowa wiejska, wartość współczynnika
aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto na poziomie: z0 (rok) = z0(zima) = z0(lato) = 0,5 m.
Dane meteorologiczne
Statystykę stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru oraz średnie temperatury
powietrza rejonu lokalizacji zakładu przyjęto na podstawie danych opracowanych przez państwową służbę
meteorologiczna. W obliczeniach wykorzystano różę wiatru oraz charakterystyki występowania stanów
równowagi atmosfery przygotowane dla województwa pomorskiego – stacja meteorologiczna Toruń.
Na rysunkach przedstawiono statystykę prędkości i kierunków wiatru (róża wiatrów) dla stacji
meteorologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ryc. 19. Róża wiatrów. Stacja meteorologiczna: (rok) Toruń
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13.3.6.3. Stan zanieczyszczenia powietrza
W Gminie Zbójno terenem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu są przede wszystkim obszary,
gdzie występuje najwięcej źródeł emisji i najbardziej zwarta zabudowa, co utrudnia warunki przewietrzania.
Zanieczyszczenia podstawowe (SO2, NO2 i pył PM10) powstają głównie podczas spalania paliw
w kotłowniach. Wielkość emisji uzależniona jest od stosowanego w kotłach paliwa. Głównymi źródłami NO2
jest natomiast transport, komunikacja, a także energetyka. Pył drobny powstaje m. in. w procesach
energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach samochodowych oraz w niektórych procesach
przemysłowych, ale jego głównym źródłem jest spalanie paliw w sektorze komunalno - bytowym.
Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim, w strefie kujawsko pomorskiej, do której zaliczana jest Gmina Zbójno nie stwierdzono przekroczeń NO2, SO2, PM2,5, CO, Pb,
kadmu, niklu i benzenu. Tym samym jest to strefa A, czyli strefa gdzie stężenia zanieczyszczenia nie
przekraczają odpowiednich poziomów dopuszczalnych.
Ze względu na poziom pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu strefę kujawsko – pomorską zaliczono do
strefy C, czyli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o
margines tolerancji.
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13.3.6.4. Dane o źródłach emisji
Emisja na terenie przedmiotowej inwestycji będzie miała charakter niezorganizowany (ruch pojazdów po
ciągach komunikacyjnych) oraz zorganizowany (emisja gazów ze spalania gazu płynnego w istniejącej
suszarni zboża oraz emisja z planowanej instalacji maszyny czyszcząco sortującej).
13.3.6.5. Suszarnie palniki
Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza są istniejące dwie suszarnie, których palniki zasilane są
gazem płynnym.

Najbardziej niekorzystnym okresem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest suszenie

ziarna w dwóch suszarniach (pracujących przemienne), wyposażonych w palniki gazowe o mocy cieplnej
2500 kW, każda. Każda z suszarni, to suszarnia przepływowa typ GDT 300/20/3. Ładowność kolumny
49,4 tony, wysokość 18,6 m, moc elektryczna 40 kW. Płynna regulacja prędkości wysypu ziarna (falownik).
Czujnik max i minimum w strefie magazynowej. Palnik gazowy wbudowany w kanał kolumny, moc 2500 kW.
Zanieczyszczone powietrze z każdej suszarni odprowadzane jest do atmosfery pięcioma wentylatorami
wyciągowymi, rozmieszczonymi pionowo w kolumnie suszarni na wysokościach: 4,8 m, 7,5 m, 10,0 m,
3

12,8 m oraz 15,4 m. Wyloty wentylatorów o wydajności V=22500 [m /h] i średnicy d=0,91 [m], prędkość
gazów na wylocie Us = 9,6[m/s] stanowią emitory wyprowadzające gazy i pyły do powietrza: emitory E1- E5.
Średnie roczne zużycie gazu propan-butan (70% do 30%) wynosi około 260 000 litrów, tj.: 135 Mg/rok.
Suszarnie pracują łącznie ok. 2500 godzin w ciągu roku.
W tabeli poniżej przedstawiono emisję gazów i pyłów z jednej suszarni zboża (wskaźniki emisji ze
spalania gazu płynnego według bazy KOBIZE).

13.3.6.6. Źródła technologiczne
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się uruchomienie instalacji maszyny czyszczącosortującej typ PROF-SEED o wydajności 120 t/h, wyposażonej w system aspiracyjny. System składa się
z filtrów materiałowych (filtr tkaninowy), które czyszczone są poprzez sprężone powietrze.
Skuteczność odpylania zastosowanych filtrów tkaninowych wynosi min. 98%.

Zawartość pyłu

3

w powietrzu wychodzącym wynosi <10 mg/m . Wydajność wentylator współpracującego z filtrem wynosi
3

V= 5000 m /h. Maszyna czyszcząco – sortująca pracuje ok. 1000 godzin w ciągu roku.

Powietrze po

przejściu przez filtr tkaninowy odprowadzane jest do atmosfery wylotem na wysokości h= 7,5 m, o średnicy
(zastępczej) dz= 1 m – emitor E6 (zadaszony Us= 0 m/s).
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Do obliczeń przyjęto, że 100% odprowadzanego pyłu do powietrza stanowi pył zawieszony.
Zestawienie emisji zanieczyszczeń do powietrza:
Nr
emitora

Emisja zorganizowana

Maksymalna emisja
chwilowa (kg/h)

Średnia emisja w roku
(Mg/rok)

0,050
0,050

0,050
0,050

Pył ogółem
Pył zawieszony PM10

E-6

13.3.6.7. Emisja do powietrza od komunikacji samochodowej
Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) stanowi, że obliczenia poziomów
substancji w powietrzu dla powierzchniowego – liniowego źródła, wykonuje się tak jak obliczenia dla zespołu
emitorów, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła powierzchniowego zespołem emitorów. Motoryzacja
jest najbardziej uciążliwa pod względem emisji zanieczyszczeń w dużych aglomeracjach miejskich,
zwłaszcza przy źle rozwiązanym układzie głównych ulic i trasach tranzytowych, przebiegających w pobliżu
centrum. Ze względu na niski charakter tej emisji, stanowi ona szczególne zagrożenie dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, w przypadku niewłaściwej płynności ruchu pojazdów.
Podstawowym źródłem emisji z pojazdów samochodowych jest układ wydechowy. Inne potencjalne
źródła to układ przewietrzania skrzyni korbowej oraz układ zasilania paliwem, charakteryzujące się emisją
węglowodorów. Generalnie można powiedzieć, iż pojazdy lekkie emitują mniej zanieczyszczeń niż pojazdy
ciężkie, pojazdy nowe mniej niż pojazdy stare. Z najnowszych badań wynika, iż stan techniczny a nie wiek
pojazdu ma decydujący wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń. Wpływ stanu technicznego na emisję jest
większy w przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym niż o zapłonie samoczynnym.
Dodatkowy czynnik wpływający na emisję prawie wszystkich rodzajów pojazdów to temperatura silnika –
silnik rozgrzany emituje mniej zanieczyszczeń niż silnik zimny. Emisje dwutlenku azotu i tlenku węgla prawie
nie zależą od typu pojazdu, a ich wielkość określona jest przede wszystkim charakterystykami spalanego
paliwa. Wielkość emisji tlenku węgla,

tlenków azotu i lotnych związków organicznych (VOC)

z pojazdów samochodowych uwarunkowana jest nie tylko rodzajem spalanego paliwa oraz typem
i pojemnością silnika, ale również obciążeniem pojazdu, które jest skorelowane z prędkością pojazdu (rodzaj
ruchu, przyspieszenie, hamowanie i bieg jałowy skutkują zwiększoną emisją tlenku węgla i VOC). Ich emisja
zmniejsza się, wraz ze wzrostem szybkości (do np. 100 km/h).
Wyemitowane przez pojazdy samochodowe substancje wywierają szkodliwy wpływ na stan zdrowia ludzi
i zwierząt, klimat, a także na glebę, florę, faunę i budowle. Ocena wpływu ruchu drogowego na stan
zanieczyszczenia powietrza odnosi się do źródeł punktowych lub ewentualnie do źródeł liniowych
o ustalonej zorganizowanej emisji, które można z pewnym przybliżeniem zastąpić zbiorem źródeł
punktowych.
W przypadku ruchu kołowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na które składają się:
-

pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu,

-

emisja zanieczyszczeń odbywa się z ―emitorów‖ (rury wydechowe) umieszczonych na małej

wysokości,
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-

kierunek wydalania zanieczyszczeń pokrywa się z kierunkiem ruchu pojazdów,

-

zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powodowane jest przez odbywający

się ruch pojazdów.
Roczną emisję zanieczyszczeń do powietrza z samochodów ciężarowych (maksymalnie 2 pojazd w ciągu
godziny) przedstawiono w tabeli poniżej (wskaźniki emisji – Baza OPERAT FB 2015).
Plik projektu: Zakład Sitno. Operat emitor:L1 droga wewnętrzna (ruch 2 poj. ciężarowy/h – 0,07 km)

Substancja

Łączna emisja w roku
Emisja gorąca, Emisja zimna,
Emisja
Emisja ze
Emisja łączna
EHOT
ECOLD
odparowania, ścierania opon, Mg (metale kg)
EEVAP
hamulców i
Mg (metale kg) Mg (metale kg)
powierzchni
Mg (metale kg)
drogi
Mg

CO

0,00000534

-

-

NOx

0,0000534

-

-

0,0000534

LZO

0,000000962

-

-

0,000000962

Pył ogółem

0,000001015

-

-

Ilość paliwa

0,00693

-

-

0,00693

CH4

0,0000000941

-

-

0,0000000941

NH3

0,0000000538

-

-

0,0000000538

N2O

-

-

-

NMVOC(NMLZO)

0,00000534

0,00000314

0,00000415

-

0,000000868

-

-

0,000000868

CO2

0,02175

-

-

0,02175

SO2

0,000000693

-

-

Ołów

-

-

-

Kadm

0,0000000693

-

-

Miedź

0,00001178

-

-

0,00001178

Chrom

0,000000347

-

-

0,000000347

Nikiel

0,000000485

-

-

0,000000485

Selen

0,0000000693

-

-

0,0000000693

Cynk

0,00000693

0,000000693
0,0000000693

0,00000693

-

-

NO

0,000048

-

-

0,000048

NO2

0,00000534

-

-

0,00000534

Węglowodory alifatyczne (bez
metanu)

0,000000409

-

-

0,000000409

Węglowodory aromatyczne

0,0000002185

-

-

0,0000002185

-

-

6,08E-10

Benzen
6,08E-10
Pył ogółem zawiera 75,64 % pyłu PM2,5

13.3.6.8. Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu
Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez zespół źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzną
prezentacją wyników obliczeń zastosowano zintegrowane pakiety programów „ZANAT- wersja 6.1‖. Zanat –
6, oraz „OPERAT 2000 – FB w.6.12. 07/2015‖ dostosowane są do wymagań rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.,
pozwala na wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego , tj.
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min.:
-

obliczenie stężeń 1-godzinnych,

-

jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i
percentyli,

-

obliczenie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych
i opadzie pyłu,

-

rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym
kierunku,

-

obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł
punktowych, linowych i powierzchniowych.

13.3.6.9. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
Szczegółowe wyniki obliczeń rozprzestrzeniania załączono do opracowania. W tabelach poniżej
zamieszczono wyniki przeprowadzonych obliczeń, z wyłączeniem terenu zakładu: najwyższe wartości stężeń
maksymalnych (Smm), 99,8 percentyle (S99,8) i w przypadku SO2 99,7 percentyle (S99,7) ze stężeń
maksymalnych zanieczyszczeń bez tła, stężenia średnioroczne substancji bez tła (S a).
W tabeli zamieszczono również dopuszczalne poziomy i wartości odniesienia uśrednione dla 1 godziny
D1 oraz wartości dyspozycyjne uśrednione dla roku Da-R. Wartość dyspozycyjna jest to różnica między
wartością odniesienia dla okresu roku Da i wartością tła R. Otrzymane w wyniku obliczeń wartości S99,8 i S99,7
porównano z wartościami D1, stężenia Sa z wartościami dyspozycyjnymi Da-R (co jest równoznaczne
z porównaniem stężenia Sa+R z wartościami Da).
Parametry emitorów na terenie zakładu: Silosy zbożowe Sitno 09 2017 istniejące i planowane
Wielkość produkcji 16080 Mg – pojemność silosów planowanych
Symbol Nazwa emitora

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja maks.
kg/h

E6

Czyszczalnia zboża

L1

droga

L2

droga

E1

Wylot 1

pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm

0,05
0,025
0,05
0,00002135
0,0002135
0,00001663
0,00001663
0,00001663
2,15E-7
2,77E-6
0
1,63E-6
8,74E-7
2,43E-9
0,00001183
0,0001183
9,21E-6
9,21E-6
9,21E-6
1,19E-7
1,54E-6
0
9,06E-7
4,84E-7
1,30E-9
0,001
0,001

Emisja roczna
Mg/rok
0,05
0,025
0,05
5,34E-6
0,0000534
4,15E-6
4,15E-6
4,15E-6
5,38E-8
6,93E-7
0
4,09E-7
2,19E-7
6,00E-10
2,96E-6
0,00002957
2,30E-6
2,30E-6
2,30E-6
2,98E-8
3,84E-7
0
2,26E-7
1,21E-7
3,00E-10
0,0013
0,0013

Emisja
średnioroczna
kg/h
0,00571
0,002854
0,00571
6,10E-7
6,10E-6
4,74E-7
4,74E-7
4,74E-7
6,14E-9
7,91E-8
0
4,67E-8
2,49E-8
6,85E-11
3,38E-7
3,38E-6
2,63E-7
2,63E-7
2,63E-7
3,40E-9
4,38E-8
0
2,58E-8
1,38E-8
3,42E-11
0,0001484
0,0001484

Emisja
Mg/Mg
3,11E-6
1,55E-6
3,11E-6
3,32E-10
3,32E-9
2,58E-10
2,58E-10
2,58E-10
3,35E-12
4,31E-11
0,00000
2,54E-11
1,36E-11
3,73E-14
1,84E-10
1,84E-9
1,43E-10
1,43E-10
1,43E-10
1,85E-12
2,39E-11
0,00000
1,41E-11
7,53E-12
1,87E-14
8,08E-8
8,08E-8

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Budowa magazynu zboża silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno,
powiat golubsko-dobrzyński

Symbol Nazwa emitora

L3

droga

L4

droga

E2

Wylot 2

E3

Wylot 3

E4

Wylot 4

E5

Wylot 5

L5

droga

L6

droga

Nazwa zanieczyszczenia
-w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów

Emisja maks.
kg/h
0,001
0,002
0,12
0,08
0,0000176
0,000176
0,0000137
0,0000137
0,0000137
1,77E-7
2,29E-6
0
1,35E-6
7,21E-7
2,00E-9
0,00001501
0,0001501
0,00001166
0,00001166
0,00001166
1,51E-7
1,95E-6
0
1,15E-6
6,14E-7
1,71E-9
0,001
0,001
0,001
0,002
0,12
0,08
0,001
0,001
0,001
0,002
0,12
0,08
0,001
0,001
0,001
0,002
0,12
0,08
0,001
0,001
0,001
0,002
0,12
0,08
0,00002048
0,0002048
0,00001595
0,00001595
0,00001595
2,06E-7
2,66E-6
0
1,57E-6
8,39E-7
2,33E-9
0,00001097
0,0001096
8,54E-6
8,54E-6
8,54E-6
1,10E-7
1,43E-6
0

Emisja roczna
Mg/rok
0,0013
0,0026
0,1532
0,1022
4,40E-6
0,000044
3,43E-6
3,43E-6
3,43E-6
4,43E-8
5,71E-7
0
3,37E-7
1,80E-7
5,00E-10
3,75E-6
0,0000375
2,92E-6
2,92E-6
2,92E-6
3,78E-8
4,87E-7
0
2,87E-7
1,54E-7
4,00E-10
0,0013
0,0013
0,0013
0,0026
0,1532
0,1022
0,0013
0,0013
0,0013
0,0026
0,1532
0,1022
0,0013
0,0013
0,0013
0,0026
0,1532
0,1022
0,0013
0,0013
0,0013
0,0026
0,1532
0,1022
5,12E-6
0,0000512
3,99E-6
3,99E-6
3,99E-6
5,16E-8
6,65E-7
0
3,92E-7
2,10E-7
6,00E-10
2,74E-6
0,00002741
2,13E-6
2,13E-6
2,13E-6
2,76E-8
3,56E-7
0
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Emisja
średnioroczna
kg/h
0,0001484
0,0002968
0,01749
0,01167
5,02E-7
5,02E-6
3,92E-7
3,92E-7
3,92E-7
5,06E-9
6,52E-8
0
3,85E-8
2,06E-8
5,71E-11
4,28E-7
4,28E-6
3,33E-7
3,33E-7
3,33E-7
4,32E-9
5,56E-8
0
3,28E-8
1,75E-8
4,57E-11
0,0001484
0,0001484
0,0001484
0,0002968
0,01749
0,01167
0,0001484
0,0001484
0,0001484
0,0002968
0,01749
0,01167
0,0001484
0,0001484
0,0001484
0,0002968
0,01749
0,01167
0,0001484
0,0001484
0,0001484
0,0002968
0,01749
0,01167
5,84E-7
5,84E-6
4,55E-7
4,55E-7
4,55E-7
5,89E-9
7,59E-8
0
4,47E-8
2,39E-8
6,85E-11
3,13E-7
3,13E-6
2,44E-7
2,44E-7
2,44E-7
3,15E-9
4,06E-8
0

Emisja
Mg/Mg
8,08E-8
1,62E-7
9,53E-6
6,36E-6
2,74E-10
2,74E-9
2,13E-10
2,13E-10
2,13E-10
2,75E-12
3,55E-11
0,00000
2,10E-11
1,12E-11
3,11E-14
2,33E-10
2,33E-9
1,82E-10
1,82E-10
1,82E-10
2,35E-12
3,03E-11
0,00000
1,79E-11
9,55E-12
2,49E-14
8,08E-8
8,08E-8
8,08E-8
1,62E-7
9,53E-6
6,36E-6
8,08E-8
8,08E-8
8,08E-8
1,62E-7
9,53E-6
6,36E-6
8,08E-8
8,08E-8
8,08E-8
1,62E-7
9,53E-6
6,36E-6
8,08E-8
8,08E-8
8,08E-8
1,62E-7
9,53E-6
6,36E-6
3,18E-10
3,18E-9
2,48E-10
2,48E-10
2,48E-10
3,21E-12
4,14E-11
0,00000
2,44E-11
1,30E-11
3,73E-14
1,70E-10
1,70E-9
1,33E-10
1,33E-10
1,33E-10
1,72E-12
2,21E-11
0,00000
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Symbol Nazwa emitora

Nazwa zanieczyszczenia

węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
L7
droga
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Emisja maks.
kg/h
8,40E-7
4,49E-7
1,25E-9
0,00002077
0,0002077
0,00001616
0,00001616
0,00001616
2,09E-7
2,70E-6
0
1,59E-6
8,51E-7
2,37E-9

Emisja roczna
Mg/rok
2,10E-7
1,12E-7
3,00E-10
5,19E-6
0,0000519
4,04E-6
4,04E-6
4,04E-6
5,23E-8
6,74E-7
0
3,98E-7
2,13E-7
6,00E-10
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Emisja
średnioroczna
kg/h
2,40E-8
1,28E-8
3,42E-11
5,92E-7
5,92E-6
4,61E-7
4,61E-7
4,61E-7
5,97E-9
7,69E-8
0
4,54E-8
2,43E-8
6,85E-11

Emisja
Mg/Mg
1,31E-11
6,98E-12
1,87E-14
3,23E-10
3,23E-9
2,51E-10
2,51E-10
2,51E-10
3,25E-12
4,19E-11
0,00000
2,48E-11
1,32E-11
3,73E-14

13.3.6.10. Ustalenie zakresu obliczeń
Zakład:

Silosy zbożowe Sitno 09 2017 istniejące i planowane

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 13
Zakres pełny
pył PM-10
tlenki azotu jako NO2

Zakres skrócony
tlenek węgla
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen

Kryterium obliczania opadu pyłu
Analizowano emisję pyłu z 6 emitorów.
3,15
0,0667/n*h
= 126,1
Suma emisji średniorocznej pyłu = 1,79 < 126,1 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 0,057 < 10 000 [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej (30x mm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(x mm) =

62,3 [m]

Emitor: Wylot 5
Należy analizować obszar o promieniu 1869 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych
wartości odniesienia.

13.3.6.11. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
Wartość

Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m , %

337,2
2,188
0,10

X
m
300
300
320

Y
m
200
200
200

kryt.
stan.r.
6
6
6

kryt.
pręd.w.
1
1
1

kryt.
kier.w.
SSW
SSW
WSW

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 200 m i
3
wynosi 337,2 µg/m . Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych
występuje w punkcie
o współrzędnych X = 320 Y = 200 m , wynosi 0,10 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń
3
średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 200 m , wynosi 2,188 µg/m i nie przekracza
3
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m .
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Wartość

Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m , %

120,4
0,222
0,00

X
m
88
88
-

Y
m
55
55
-

Z
m
4
4
-

kryt.
stan.r.
6
6
-

kryt.
pręd.w.
1
1
-

kryt.
kier.w.
ENE
ENE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m i
3
wynosi 120,4 µg/m . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
3
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m , wynosi 0,222 µg/m
3
i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m .
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
Wartość

Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m , %

19,30857
0,06588
0,00

X
m
180
300
-

Y
m
100
200
-

kryt.
stan.r.
6
6
-

kryt.
pręd.w.
1
1
-

kryt.
kier.w.
NNE
WSW
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 100 m i
3
wynosi 19,30857 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń
jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie
3
3
o współrzędnych X = 300 Y = 200 m , wynosi 0,06588 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m .
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Wartość
X
Y
Z
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
9,04487
88
55
4
6
1
ENE
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,01318
88
55
4
6
1
ENE
3
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m , %
0,00
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m i
3
wynosi 9,04487 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń
jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie
3
3
o współrzędnych X = 88 Y = 55 m , wynosi 0,01318 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m .
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
Parametr
Wartość
X
Y
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
5,6
300
200
6
1
SSW
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,037
300
200
6
1
SSW
3
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m , %
0,00
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 200 m i
3
wynosi 5,6 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300
3
3
Y = 200 m , wynosi 0,037 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m .
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Wartość
X
Y
Z
kryt.
m
m
m
stan.r.
3
Stężenie maksymalne µg/m
2,0
88
55
4
6
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,004
88
55
4
6
3
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m , %
0,00
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych

kryt.
kryt.
pręd.w. kier.w.
1
ENE
1
ENE
X = 88 Y = 55 m i
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3

wynosi 2,0 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 88
3
3
Y = 55 m , wynosi 0,004 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m .
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
Parametr
Wartość
X
Y
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
224,6
300
200
6
1
SSW
3
Stężenie średnioroczne µg/m
1,459
300
200
6
1
SSW
3
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m , % 0,00
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 200 m i
3
wynosi 224,6 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Wartość
X
Y
Z
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
80,1
88
55
4
6
1
ENE
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,148
88
55
4
6
1
ENE
3
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m , % 0,00
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m i
3
wynosi 80,1 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
Parametr
Wartość
X
Y
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
10,0
180
100
6
1
NNE
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,038
300
200
6
1
WSW
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 180
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3

Y = 100 m i wynosi 10,0 µg/m . Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych
3
3
X = 300 Y = 200 m , wynosi 0,038 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Wartość
X
Y
Z
kryt.
kryt.
kryt.
m
m
m
stan.r. pręd.w. kier.w.
3
Stężenie maksymalne µg/m
4,8
88
55
4
6
1
ENE
3
Stężenie średnioroczne µg/m
0,007
88
55
4
6
1
ENE
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 88
3
Y = 55 m i wynosi 4,8 µg/m . Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 88
3
3
Y = 55 m , wynosi 0,007 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m .

13.3.6.12. Maksymalny opad
Maksymalny opad
X
[m]
g/m2/rok
300

Opad pyłu

Y
[m]
200

Opad
0,27

Opad pyłu g/m2/rok
(dyspoz. 200 g/m2/rok)

Z
6
5
Legenda

4
6
3

5
4

2

3
2

1

1
0
450
400

N
350

Y
300

300
250

250
200

200
150

150
100

100
50

50
00

X

0
g/m2/rok
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13.3.6.13. Wnioski
W

wyniku

przeprowadzonej

atmosferycznym wokół

symulacji

rozprzestrzeniania

się

zanieczyszczeń

planowanych magazynów zbożowych i czyszczalni zbóż,

w

powietrzu

na dz. nr ew. 303/2

w m. Sitno nie stwierdzono dla emitowanych substancji przekroczeń wartości odniesienia D 1 przez 99,8
percentyl ze stężeń maksymalnych, zarówno na poziomie terenu poza granicami zakładu.
Najwyższe stężenia w powietrzu związane są z emisją dwutlenku azotu z istniejących suszarni zboża.
Dla planowanych silosów i oczyszczalni ziarna na poziomie ziemi najwyższa wartość stężeń
jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 100 m

i wynosi

3

19,30857 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń
jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w
3

punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 200 m , wynosi 0,06588 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej
3

(Da-R)= 20 µg/m .
Na poziomie zabudowy mieszkaniowej najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10
3

występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m i wynosi 9,04487 µg/m , wartość ta jest niższa od
0,1*D1 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 88 Y = 55 m , wynosi
3

3

0,01318 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m .
Przeprowadzona symulacja rozprzestrzeniania wykazała brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych
i wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny D 1 oraz poziomów dopuszczalnych i wartości
odniesienia

uśrednionych

dla

okresu

roku

kalendarzowego

Da

dla

wszystkich

rozpatrywanych

zanieczyszczeń na poziomie terenu poza granicami zakładu.
W tabeli poniżej przedstawiono ocenę wyników obliczeń w sieci receptorów dla emitorów.
Tabela 31

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że proponowane
w niniejszym opracowaniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z rozpatrywanego magazynu
zbóż na działce nr 303/2 w Sitnie, nie powodują przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń w
powietrzu, określonych w rozporządzeniach:
-

Ministra

Środowiska

w

sprawie

poziomów

niektórych

substancji

w

powietrzu

(Dz. U. 2012, poz. 1031),
-

Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).
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Emisja gazów cieplarnianych

Wzrost stężenia w atmosferze gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, pary wodnej) powoduje ocieplenie
klimatu. W procesie tym szczególnie niebezpieczny jest wzrost stężenia podtlenku azotu (N2O) i metanu
(CH4), gazy te cechuje bowiem znacznie wyższy niż dla dwutlenku węgla wskaźnik powodujący efekt
cieplarniany. Dla metanu globalny efekt cieplarniany (Global Warming Potential – GPW) wynosi 25, co
wskazuje, że jest on 25-krotnie wyższy niż dla dwutlenku węgla, czyli w przechwytywaniu ciepła jest 25 razy
skuteczniejszy niż CO2. Dla N2O wskaźnik ten wynosi aż 298. Wskaźniki te służą do obliczania efektu
cieplarnianego i wyrażenia jedną wartością (CO2-eq) – ekwiwalentów dwutlenku węgla. Stężenie gazów
cieplarnianych nie powinno przekroczyć 550 ppm CO2-eq. Oznacza to, że stężenie sumaryczne gazów
cieplarnianych w powietrzu atmosferycznym nie powinno przekroczyć 0,05% jego składu chemicznego. Im
liczba ta jest większa, tym grubszy dach „cieplarni”, co wpływa na podniesienie temperatury. Szczególnie
33

niebezpieczne jest przekroczenie poziomu 750 CO2-eq w powietrzu .
W procesie zakwaszenia powietrza atmosferycznego, oprócz dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx),
szczególną rolę spełnia amoniak (NH3). Dwutlenek siarki, tlenki azotu ulatniają się do atmosfery
i w połączeniu z parą wodną powstają kwasy: siarkowy (H2SO4), siarkawy (H2SO3), azotowy (HNO3).
13.3.7.1. Emisja gazów cieplarnianych z procesu energetycznego spalania gazu płynnego
w suszarniach istniejących
Emisja dwutlenku węgla

3

z energetycznego spalenia gazu płynnego w ilości 260 m /rok, wyniesie

(wskaźnik wg KOBIZE):
B CO2 rok = 135,2 Mg/rok x 47300 kJ/kg x 63 100 gCO2/GJ = 403,52 MgCO2/rok
13.3.7.2. Emisja gazów cieplarnianych od komunikacji na terenie zakładu
Na terenie zakładu dla potrzeb

transportu zboża

(dostarczanie i odbiór ziarna)

używane będą

samochody ciężarowe.
Roczne zużycie oleju napędowego wyniesie ok. 0,1 Mg. Spalanie ON w silnikach wysokoprężnych
spowoduje emisję ok. B CO2 = 0,52 Mg dwutlenku węgla w ciągu roku.
13.3.7.3. Emisja pośrednia gazów cieplarnianych
Emisja pośrednia gazów cieplarnianych związana jest ze zużyciem energii elektrycznej.
Emisja dwutlenku węgla związana ze zużyciem energii elektrycznej Ba

CO2

[Mg/rok] może być obliczona

ze wzoru:

Ba CO2 = Na x W

CO2

gdzie:
-

Na - zużycie energii elektrycznej w ciągu roku [MWh/rok]; 60,0 [MWh/rok]
W CO2
- wskaźnik emisji dwutlenku węgla [kg/MWh] – dla produkcji energii elektrycznej
w Polsce dla sieci średniego napięcia jednostkowy wskaźnik emisji wynosi
881 [kg/MWh]

-

Ba CO2 = 60,0 [MWh/rok] x 881 [kg/MWh] = 52,860 [Mg/rok]

33

- Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka – UTP w Bydgoszczy
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Gospodarka odpadami

13.3.8.1. Przewidywane ilości, rodzaj i sposób postępowania z odpadami
Eksploatacja

instalacji

do

magazynowania

zbóż,

na

dz.

nr

ew.

303/2

w m. Sitno, nie spowoduje przekroczenia standardów ochrony środowiska, w tym również zasad związanych
z gospodarką odpadami. Prawidłowa gospodarka odpadami polega w dużej mierze na zapobieganiu
powstawaniu odpadów lub minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest odzyskiwanie
lub unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec. Ostatecznym etapem w
gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne składowanie odpadów, których unieszkodliwianie było
nieefektywne (niemożliwe) z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych.
Celem tej części opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami powstałych na skutek
bezpośredniej działalności magazynu zbóż w Sitnie. Do podstawowych planowanych działań w celu
uniknięcia, zminimalizowania lub zlikwidowania szkodliwych oddziaływań na środowisko w gospodarce
odpadami na terenie analizowanego zakładu, należy zaliczyć:
magazynowanie przepracowanych olejów hydraulicznych na terenie zakładu do czasu ich odbioru

-

przez uprawnione jednostki gospodarcze, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Podstawowe zasady postępowania z olejami przepracowanymi zostały określone w ustawie z dnia
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1694).
13.3.8.2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz określenie
ilości odpadów poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów w ciągu roku
Rozpatrywana instalacja – magazyn i czyszczalnia zbóż w Sitnie, będzie źródłem wytwarzania
następujących odpadów:
Tabela 32

lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu, źródło odpadu, sposób magazynowania,
dalszy sposób zagospodarowania

Ilość odpadów
w skali roku
[Mg]

odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

1.

13 01 09*

Zebrane odpady ciekłe po segregacji zostaną umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciekłymi odpadami
niebezpiecznymi będą dodatkowo ustawione na tzw. tacach
przechwytujących.
Pojemność
tacy
przechwytującej
(wanny
ekologicznej) powinna umożliwić przyjęcie całej zawartości zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.
R1, R9, R13 lub D9, D10, D14
Mineralne
oleje
hydrauliczne
chlorowcoorganicznych

2

13 01 10*

niezawierające

0,010

związków

Zebrane odpady ciekłe po segregacji zostaną umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciekłymi odpadami
niebezpiecznymi będą dodatkowo ustawione na tzw. tacach
przechwytujących..
Pojemność
tacy
przechwytującej
(wanny
ekologicznej) powinna umożliwić przyjęcie całej zawartości zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.

0,010
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Ilość odpadów
w skali roku
[Mg]

R1, R9, R13 lub D9, D10, D14

3

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne
Zebrane odpady ciekłe po segregacji zostaną umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciekłymi odpadami
niebezpiecznymi będą dodatkowo ustawione na tzw. tacach
przechwytujących . Pojemność tacy przechwytującej (wanny
ekologicznej) powinna umożliwić przyjęcie całej zawartości zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.
R1, R9, R13 lub D9, D10, D14

0,010

Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
4.

15 02 02*

Odzież ochronna pracowników, zabrudzona lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej dalsze stosowanie.

0,050

Pojemniki zbiorcze: pojemniki i/lub worki i/lub kartony.
R13 lub D9,D10
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

4.

16 02 13*

Zużyte, zdemontowane źródła światła służące do
zewnętrznego lub wewnętrznego obiektów inwentarskich.

oświetlania
0,010

Specjalistyczne pojemniki zapobiegające uszkodzeniom zużytych lamp
oświetleniowych, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu.
R15 lub D9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

16 01 17
16 01 18
15 01 01
15 01 02
17 04 05
20 03 01

odpady inne niż niebezpieczne
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Żelazo i stal
Niesegregowane odpady komunalne

0,100
0,100
0,150
0,200
0,200
0,500

* - odpady niebezpieczne 34
13.3.8.3. Charakterystyka fizyko-chemiczna wytwarzanych odpadów
Odpady niebezpieczne


kod 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11* – oleje odpadowe



Podstawowe średnie właściwości hydraulicznych olejów przepracowanych zawierających związki
chloroorganiczne :
2
Lepkość kinematyczna: 16,5-30,0 mm /s
Pozostałość po koksowaniu: 0,8-1,15 %
Zawartość wody: 4-8%
Zawartość siarki całkowitej: 07-1,0%
Zawartość ołowiu: 150-370 mg/kg






34

- odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedna spośród właściwości niebezpiecznych.
Właściwości powodujące , że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach
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Zawartość cynku: 320-630 mg/kg
Zawartość wanadu: 2 mg/kg
Zawartość baru: 500-720 mg/kg
Palność (temp. zapłonu): 50-280 st. C
Ciepło spalania: 20000-40000 kJ/kg
Zanieczyszczenia olejów hydraulicznych zawierają od 65 do 87% substancji organicznych (w tym
związki chloroorganicznych) i od 13 do 35% związków nieorganicznych.



Właściwości: ciecze nierozpuszczalne w wodzie, szkodliwe, ekotoksyczne, trudnopalne, gromadzi się na
powierzchni wody, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.



kod 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

Podstawowy skład chemiczny to: szkło, metal, rtęć, argon, neon. Rtęć jest metalicznym pierwiastkiem
0

występującym w stanie ciekłym w temperaturze normalnej 298 K. Charakteryzuje się gęstością równą
13,55g/dm³. Jako metal charakteryzuje się małą przewodnością Metaliczną rtęć otrzymuje się przez jego
utlenianie, redukcję żelaza lub wygrzewanie z tlenkiem wapnia, a następnie oczyszczanie przez destylację
i przemywanie rozcieńczonym kwasem azotowym. Lampy fluorescencyjne składają się z rury szklanej w
której znajduje się rtęć, gaz neon lub argon oraz metal, typu aluminium. Zawartość rtęci w świetlówkach
zależy w znacznym stopniu od typu i producenta lamp. Może ona mieścić od 15 do 100 mg rtęci w lampie.
Odpady inne niż niebezpieczne


Kod 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

Podstawowy skład chemiczny: Główny skład to celuloza, ligniny z dodatkami różnych wypełniaczy oraz
barwników. Papier jest małoodporny na rozrywanie, zgniatanie, higroskopijny oraz jest materiałem
łatwopalnym.


Kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

Podstawowy skład chemiczny. Polietylen, polipropylen i polistyren


Kod 17 04 05 – metale żelazne.

Podstawowy skład chemiczny: żelazo, węgiel, mangan, krzem, chrom, nikiel, wanad
13.3.8.4. Magazynowanie odpadów i odbiór
Odpady z eksploatacji (funkcjonowania) przedsięwzięcia będą magazynowane w wydzielonym
pomieszczeniu, na terenie zakladu.
Podstawowe zasady przy postępowaniu z olejami odpadowymi (odpady z grupy 13 Oleje odpadowe
i odpady ciekłych paliw, podgrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne):
-

podczas magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi
odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem
napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi
substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami,

-

oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej
trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki
elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed
stłuczeniem,
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na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu: napis „OLEJ ODPADOWY‖, kod lub kody
odpadów wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów, oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów
niebezpiecznych,

-

oleje odpadowe magazynuje się w miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

-

pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub
środki do zbierania wycieków tych odpadów. Urządzenia lub środki do zbierania wycieków,
dostosowuje się do ilości magazynowanych olejów odpadowych,

-

w miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub
wymiany pojemnika, jest ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących
się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

Odpady magazynowane będą czasowo do momentu wywozu (nie dłużej niż 1 rok dla odpadów
przeznaczonych do składowania, nie dłużej niż 3 lata dla pozostałych odpadów), wyłącznie na terenie do
którego zakład będzie posiadał tytuł prawny.
W niniejszym opracowaniu nie określono konkretnych podmiotów/odbiorców odpadów oraz ilości
przekazywanych do procesu odzysku lub unieszkodliwiania ponieważ uzależnione będzie to uwarunkowań
organizacyjnych oraz ekonomicznych - ceny usług będą zmienne w okresie funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia.
Wytwórca odpadów jest ich posiadaczem do czasu przekazania odpadów odbiorcy odpadów. Zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, posiadacz odpadów zobowiązany będzie również do prowadzenia ewidencji
ilościowej i jakościowej powstających odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów
niebezpiecznych. Ewidencja powyższa prowadzona będzie z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz
karty przekazania odpadów.
13.3.8.5. Wskazania sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowiska
Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich
sposobów produkcji, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie
najniższym poziomie ich ilości, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi.
Działania prowadzone będą w tym kierunku tak, aby:


zapobiegać powstawaniu odpadów,



zapewniać bezpieczne dla środowiska wykorzystywanie odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich
powstaniu,



zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania



z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie



udało się wykorzystać,
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unieszkodliwianie odpadów, przy czym na ostatnim miejscu jest unieszkodliwianie poprzez
składowanie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich ilości nakłada na wytwórcę obowiązek
stosowania takich sposobów i form produkcji, które pozwolą utrzymać ilość powstających odpadów na
możliwie najniższym poziomie.
W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczeniu ich ilości, w zakładzie prowadzone będą
następujące działania:
-

wszędzie, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, prowadzona będzie minimalizacja odpadów,

-

w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów prowadzona będzie selektywna zbiórka,

-

odpady w pierwszej kolejności poddawane będą odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania,

-

przekazywania wytworzonych w instalacji odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia,

-

odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny być, uwzględniając najlepszą dostępna technikę lub technologię, przekazywane będą do
odzysku lub unieszkodliwiania do najbliżej położonych miejsc,

-

prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych (ilość i jakość) odpadów przekazywanych do
unieszkodliwiania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,

-

utrzymania porządku na terenie na którym prowadzona jest działalność,

-

magazynowanie odpadów jedynie w miejscach opisanych i przeznaczonych do tego celu.

W celu minimalizacji wytwarzanych odpadów należy prowadzić działania krótkoterminowe (na bieżąco) oraz
zadania długoterminowe:


przestrzeganie reżimu prowadzonego procesu technologicznego,



poprawne zarządzanie,



postępowanie z odpadami w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów,



uruchamianie nowoczesnych technologii,



racjonalna gospodarka surowcami i materiałami.

Przykładowo podaje się procedurę realizacyjną pozwalającą na projektowanie rozwiązań zgodnych z
zasadami Czystej Produkcji (CP). Procedura Minimalizacji Odpadów (Waste Minimmization Assessment WMA) powszechnie zalecana przez UNEP i sprawdzona od wielu lat w USA przez Agencję Ochrony
Środowiska EPA. Jest idealna dla oceny i wprowadzania zmian dla pojedynczego procesu lub zakładu.
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SCHEMAT - PROCEDURA MINIMALIZACJI ODPADÓW
PLANOWANIE I ORGANIZACJA
 Uzyskanie poparcia kierownictwa
 Ustalenie celów programu oceny
 Zorganizowanie grupy problemowej
Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuację







FAZA OCENY
Zebranie danych o procesie i urządzeniach
Ustalenie priorytetów i wybranie celów oceny
Wybór zespołów oceniających
Przegląd danych i inspekcja na miejscu
Tworzenie wariantów rozwiązań

Wybór nowych celów
podlegających ocenie
i ponowna ocena
poprzednich

Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuację

FAZA ANALIZY WYKONALNOŚCI
 Ocena techniczna
 Ocena ekonomiczna
 Wybór wariantów do realizacji
Raport ostateczny - sugerowane rozwiązania

WDROŻENIE
 Uzasadnienie projektu i uzyskanie funduszy
 Instalowanie (sprzęt)
 Wdrożenie (procedura) i ocena efektu

Powtórzenie procesu

POMYŚLNIE WDROŻONY PROJEKT MINIMALIZACJI ODPADÓW
Procedura zmierza do tego, by w zakładzie produkcyjnym wdrożyć zasady CP, a więc system ciągłego
analizowania procesów technologicznych i ich ulepszenia pod katem minimalizacji zużycia materiałów,
redukcji lub minimalizacji strumienia odpadów u źródła lub ich recyrkulację w procesie, jeśli redukcja jest
niemożliwa.
Treścią procedury WMA jest:
1. przegląd operacji i procesów technologicznych w celu identyfikacji jakościowej, ilościowej i
kosztowej wszystkich strumieni odpadów,
2. wybór obszaru szczególnego zainteresowania, w którym procedura WMA zostanie zastosowana w
pierwszej kolejności,
3. sformułowanie wariantów określających sposoby eliminacji lub zmniejszenia strumieni odpadów,
4. techniczna i ekonomiczna analiza wariantów,
5. wdrożenie wariantów najbardziej opłacalnych.
Prawidłowo zastosowana procedura WMA pozwala każdemu przedsiębiorstwu w krótkim czasie:
1. zmniejszyć ilość odpadów obciążających środowisko i dzięki temu zmniejszyć opłaty i kary za jego
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użytkowanie,
2. zwiększyć stopień wykorzystania surowców i energii przez ograniczenie strat i zwiększenie
wydajności procesów,
3. w konsekwencji zwiększyć efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa, a tym samym jego
konkurencyjność.
Ochrona środowiska przez stosowanie zasad CP (Czystej Produkcji) nie obciąża ekonomicznie
przedsiębiorstwa, ponieważ jest opłacalna

13.4. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Postępowanie

dotyczące

transgranicznego

oddziaływania

na

środowisko

przeprowadza

się

w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko na
terytorium państw sąsiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania
procedury oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest wszczęcie procedur międzypaństwowych
związanych z transgranicznym oddziaływaniem. Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. Nr z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 104 -112 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 2016 r., poz. 353.),
w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Planowane przedsięwzięcie
będzie realizowane w odległości ok. 170 [km] od granic RP, maksymalne oddziaływanie przedsięwzięcia
(oddziaływanie emisji zanieczyszczeń na powietrze) będzie występowało na terenie zakładu. Maksymalna
odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) = 62,3 [m].

14. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia
W celu zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania szkodliwych oddziaływań na środowisko
projektowanego przedsięwzięcia na terenie działki nr 303/2 w Sitnie, przewiduje się :

 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu :
 ścieki bytowe odprowadzone do szczelnego zbiornika wybieralnego,
 stała kontrola zużycia wody dla potrzeb bytowych,
 gromadzenie odpadów niebezpiecznych w przystosowanych do tego celu miejscach,

 w zakresie uciążliwości akustycznej, ograniczenia poziomu hałasu :
 transport ograniczony do godzin dziennych,

 w zakresie ochrony powietrza :
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zastosowanie palników

zasilanych gazem płynnym,
 ciepła woda i c.o. dla potrzeb socjalnych – zastosowanie ogrzewaczy elektrycznych,

 środowisko przyrodnicze :


na podstawie wykonanych analiz, można stwierdzić brak istotnego wpływu funkcjonowania
projektowanych obiektów na środowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000, ponieważ przedsięwzięcie :
 nie będzie powodować przekształceń siedlisk oraz nie będzie powodować
trwałych zagrożeń dla siedlisk,
 nie spowoduje zmniejszenia zasięgu poszczególnych gatunków najbliższych,
 nie

spowoduje

ograniczenia

żywotności

poszczególnych

gatunków

w biocenozie,
 nie spowoduje ograniczenia populacji poszczególnych gatunków,
 obszar Natura 2000 usytuowany jest w odległości ponad ok. 7,9 [km] od
planowanego przedsięwzięcia.
Oddziaływanie spowodowane przez planowane przedsięwzięcie dla form ochrony przyrody będzie
znikome, w związku z czym zachodzi małe prawdopodobieństwo aby miało ono jakikolwiek wpływ na
chronione gatunki roślin i zwierząt jak i ich siedliska przebywające w tym obszarze. W ramach niniejszego
raportu nie przewiduje się działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczą, negatywnych oddziaływań na środowisko. W ramach przedsięwzięcia, nie przewiduje się
zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu, poza granicami działki nr 303/2 w Sitnie. Zostanie
utrzymana dotychczasowa struktura istniejącego zagospodarowania oraz sposobu wykorzystania gruntów
przylegających do rozpatrywanej działki.

15. Porównanie proponowanej technologii z technologia spełniająca wymagania o
których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony
środowiska
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko,

planowane

przedsięwzięcie

kwalifikuje

się

do przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 52a:


zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a)

0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
W tabeli poniżej przedstawiono porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą
wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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Tabela 33
Magazynowania zbóż

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska

Warunki określone w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Stosowanie substancji o małym
potencjale zagrożeń

Efektywne wytwarzanie
wykorzystanie energii

oraz

Zapewnienie
racjonalnego
zużycia wody i innych surowców oraz
materiałów i paliw

W czasie prowadzenia działalności nie będą
stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska
(powietrza, gleby, wody). Wykorzystywane będą materiały nie
zawierające lotnych związków organicznych. Nie będą
stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decydują o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz substancje
stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
i dla
środowiska wodnego.
Stosowanie substancji chemicznych nie jest objęte
procesem technologicznym.
W czasie prowadzenia działalności magazynowej i
czyszczenia zbóż, będą stosowane mechaniczne urządzenia
wentylacyjne, zoptymalizowane pod kątem zużycia energii
(sterowanie automatyczne) . Uzyskiwanie ciepłej dla potrzeb
c.o. i ciepłej wody dla celów sanitarno-porządkowych przy
zastosowaniu urządzeń zasilanych energią elektryczną.).
Ponadto przewiduje się:
 rejestrowanie zużycia prądu,
 energooszczędne oświetlenie (LED),
 przeglądy i oczyszczanie, przewodów wentylacyjnych.
W pomieszczeniach magazynowych i socjalnobiurowych przewiduje się zastosowanie energooszczędnych
źródeł światła oraz czujników ruchowych i zmierzchowych w
miejscach bez stałego przebywania ludzi.




Stosowanie
technologii
bezodpadowych i małoodpadowych
oraz możliwość odzysku powstających
odpadów

Rodzaj, zasięg oraz wielkość
emisji

Wykorzystanie porównywalnych
procesów i metod, które zostały

Ograniczenie zużycia wody poprzez:
regularne przeglądy instalacji wodnej,
prowadzenie zapisów zużycia wody wykrywanie i
usuwanie przecieków,
Ograniczenie zużycia paliw:
zastosowanie dla potrzeb cieplej wody użytkowej
ogrzewaczy zasilanych energią elektryczną.

Prowadzenie
działalności
usługowej
oraz
zatrudnienie ludzi charakteryzuje się generowaniem odpadów
technologicznych i komunalnych.
Generowane odpady w pierwszej kolejności
poddawane będą odzyskowi, niektóre z nich wykorzystane
zostaną w całości lub w części. Stosowane na terenie zakładu
urządzenia i narzędzia będą posiadały napędy elektryczne.
Odpady (części i elementy zużyte), które nie będą
zagospodarowane na terenie zakładu zostaną przekazana
uprawnionym jednostkom gospodarczym i poddane procesowi
recyklingu .
Podczas eksploatacji zakładu przewiduje się emisję :

gazów technologicznych związanych ze spalanie
gazu płynnego (tlenki azotu, tlenek węgla),

spalin samochodowych,

hałasu,

odpadów.
Wprowadzane do środowiska substancje i energie
nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów
emisyjnych, poza terenem, do którego prowadzący instalacje
ma tytuł prawny. Maksymalny zasięg oddziaływania hałasu
generowanego przez działalność usługową nie przekroczy
25[m] od budynku technologicznego.
Realizowane
będą
procesy
technologiczne
współmierne z najlepszą dostępną techniką stosowaną przy
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Magazynowania zbóż
Warunki określone w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

skutecznie
zastosowane
przemysłowej

w

skali

Postęp naukowo-techniczny
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Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska
prowadzeniu magazynowania zbóż.
Planowany zakład pod względem technologicznym i
logistycznym jest współmierna do obecnie eksploatowanych
obiektów naprawczych na terenie UE.
Zastosowana
zostanie
najbardziej
efektywna
technika w osiągnięciu wysokiego ogólnego poziomu ochrony
środowiska jako całości.

16. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia
Dla terenu realizacji planowanego przedsięwzięcia na działce nr 303/2 w Sitnie nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast obowiązują zakazy i nakazy wynikające z lokalizacji na
obszarze chronionego krajobrazu.

17. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich
Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jednostka
organizacyjna w projektowanej i prowadzonej działalności jest obowiązana uwzględniać i stosować takie
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują szkodliwe oddziaływanie na
środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny. Jeżeli
z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu
ekologicznego wynika, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, tras komunikacyjnych,
kompostowni, lotnisk i instalacji emitujących pola elektromagnetyczne szkodliwe dla człowieka, tworzy się
obszar ograniczonego. Obszar ograniczonego użytkowania może być również utworzony dla instalacji, dla
których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Rozpatrywane w niniejszym raporcie
przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Przyjęte
w koncepcji rozbudowy planowanej instalacji, rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
zapewnią wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko poza terenem planowanej instalacji.

18. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
Rysunki zawarte Raporcie przedstawiają :
-

przewidywane obszary występowania maksymalnych poziomów hałasu,

-

obszar NATURA 2000 ,

-

jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych w odniesieniu do lokalizacji planowanego
przedsięwzięcia.

lokalizację obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
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19. Analiza możliwych
przedsięwzięciem

konfliktów

społecznych

związanych

z
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planowanym

Społeczność lokalna jest podmiotem wobec środowiska jej zamieszkania. Przysługuje jej konstytucyjne
prawo

do

życia

w

zdrowym

środowisku,

tj.

nie

zagrażającym

zdrowiu

fizycznemu

i psychicznemu. Państwo tworząc system kontroli stanu środowiska (Państwowa Inspekcja ochrony
Środowiska), dostarcza mieszkańcom społeczności lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkańcy wsi, miast i
osiedli mają prawo do współdecydowania w kwestiach dotyczących nowych inwestycji przemysłowych
(przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), postrzeganych jako potencjalnie
zagrażających integracji ich środowiska społeczno-przyrodniczego lub też jako będącego ryzykiem
ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkańców. Analiza konfliktów społecznych na tle ekologicznym, które
miały (lub maja) miejsce w Polsce (po roku 1989), wskazuje, że najistotniejsza ich przyczyną jest całkowicie
ignorowanie lub lekceważenie społecznej percepcji zdarzeń ekologicznych. Podstawowymi kategoriami
pojęciowymi, które należałoby wyróżnić w związku z ryzykiem ekologicznym określonej inwestycji są :
„spostrzegane ryzyko ekologiczne‖ oraz „akceptowane ryzyko ekologiczne‖. Operując tymi pojęciami konflikt
społeczny na tle ekologicznym w społeczności lokalnej w związku z planowanym przedsięwzięciem
mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, można zinterpretować jako powstanie takiej sytuacji, w
której spostrzegane przez mieszkańców ryzyko ekologiczne przedsięwzięcia w ich środowisku lokalnym jest
znacznie przekraczające możliwości jego zaakceptowania przez tych mieszkańców. Często źródłem protestu
jest nie np. stopień uciążliwości przedsięwzięcia, ale sposób podejmowania decyzji, wykluczający daną
społeczność lokalną z tego procesu. Celem badania opinii społecznej w procedurze oceny oddziaływania na
środowisko jest dostarczenie informacji mieszkańcom oraz zebranie (przed podjęciem prac nad realizacją
przedsięwzięcia) ocen alternatywnych propozycji i sugestii dotyczących planowanego projektu.
Obowiązująca od 15 listopada 2008 roku ustawa 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
-

35

:

daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o
środowisku i jego ochronie,

-

zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

Na postawie praktyki związanej z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wiadomo, że takiemu przedsięwzięciu często towarzyszą konflikty i niepokoje społeczne. Należy przy tym
rozróżnić, dwa typy konfliktów tj. bezpośredni oraz pośredni. Konflikty bezpośrednie to protest i niepokój
społeczny użytkowników budynków, usytuowanych przy granicy działki planowanego przedsięwzięcia.
Niepokoje społeczne wynikają z nasilenia informacji o oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi
wszelkiego rodzaju obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W tej sytuacji w
przypadku obiektów zaliczonych do mogących znaczących oddziaływać na środowisko, zagrożenie dla
większości społeczeństwa jest oczywiste i wymaga protestu. Przy braku wiedzy o oddziaływaniu
35

- Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
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przedsięwzięcia oraz nie zapoznaniu się z rzeczywistymi wynikami zagrożenia, popartymi pomiarami
szkodliwego czynnika, konflikt bezpośredni musi wystąpić. Za konflikt pośredni należy rozumieć wystąpienia
osób nie związanych bezpośrednio z konkretnym przedsięwzięciem i jego usytuowaniem, a jedynie
widzących zagrożenie w ogólnej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Tego typu protesty stanowią jednak tylko niewielką część ogólnej ilości protestów i odwołań.
Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącego magazynu zbóż wraz z
infrastrukturą oraz występującą pojedynczą zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia uzasadnionych
protestów i konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
W wyniku przeprowadzonego Raportu oraz informacji w nim zawartych, można uznać że wnioskowane
przedsięwzięcie, nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska, a ewentualne protesty, zarzuty,
skargi i odwołania będą bezzasadne. Realizacja rozpatrywanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko na terenie gminy Zbójno, może zapewnić nowe miejsca pracy, co
może stanowić istotny, pozytywny akcent, eliminujący konflikty społeczne wynikające z projektowanego
przedsięwzięcia.
Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z Działem III Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 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 : organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu,
w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

20. Przedstawienie
propozycji
monitoringu
oddziaływania
planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu,
które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie
Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczeń środowiska można określić następująco :


ocena

jakości

poszczególnych

elementów

środowiska

(zgodnie

z

normami

i wytycznymi),


wykrywanie źródeł i określenie wielkości emisji oraz szacowanie zasięgu ich
oddziaływań na środowisko,



ocena

wpływu

zjawisk

atmosferycznych

na

proces

rozprzestrzeniania

się

zanieczyszczeń,


wskazywanie

dróg

przemieszczania

się

zanieczyszczeń;

badanie

wpływu

zanieczyszczeń na zmiany jakości środowiska,


określenie wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie człowieka (monitoring
sprzężony z badaniami epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.),



badanie tła i trendów zmian w poziomie imisji poszczególnych zanieczyszczeń,



określenie skuteczności przedsięwzięć i zabiegów sozotechnicznych (np. przez
określenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń z określonych źródeł po instalacji
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urządzeń zabezpieczających ).
Niewątpliwie pierwszym etapem działań mających na celu ochronę środowiska jest rozpoznanie
i określenie rodzaju i stopnia jego zanieczyszczenia. Po stwierdzeniu obecności zanieczyszczeń i podjęciu
kroków zaradczych konieczna jest ocena skuteczności tychże kroków. Tak więc na każdym etapie
niezbędne jest działanie określane terminem monitoringu środowiska.

W najogólniejszym sensie terminem

monitoring środowiska określa się każdy systematyczny i zaplanowany system przedsięwzięć, którego celem
jest ocena jakości pewnego określonego elementu środowiska na określonej przestrzeni. W monitoringu
można stosować dowolne metody, byleby spełniały wymagania wynikające z celów tego przedsięwzięcia
dotyczące częstości próbkowania i uzyskiwania wyników oraz granic oznaczalności. Najczęściej przez
monitoring rozumie się pobieranie prób i analizę wykonywaną przez automatyczne analizatory pracujące w
sposób ciągły lub quasi-ciągły. Tematem niniejszego opracowania jest koncepcja zakładowego monitoringu
ochrony środowiska. Sieci zakładowe tworzone są w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zaliczanych do
mogących znacząco oddziaływać do środowisko, do których zaliczana jest również planowany magazyn i
czyszczalnia zboża w m. Sitno, gm. Zbójno .

20.1. Etap realizacji
Na etapie realizacji przedsięwzięcia istotnym elementem oddziaływania na środowisko jest hałas
i zanieczyszczenie powietrza związane z pracą maszyn i urządzeń oraz transport samochodowy surowców
materiałów. W ramach monitoringu przewiduje się kontrolę i ewidencję powstających odpadów oraz ich
selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów. Monitoring hałasu
będzie polegał na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń, spełniających wymagania dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na
36

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ). Prowadzenie prac budowlanych wymaga
również dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W czasie realizacji
przedsięwzięcia wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

20.2. Etap eksploatacji
Dla rozpatrywanej instalacji w ramach opracowanego raportu oddziaływania na środowisko, nie
przewiduje się monitoringu na etapie eksploatacji, W ramach monitoringu powykonawczego możliwe jest
wykonanie pomiarów poziomu hałasu na granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej, w okresie
1 roku od uruchomienia instalacji.

21. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport
Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie realizowane na terenie m. Sitno, gm. Zbójno, na
działce nr ew. 303/2 w celu budowy silosów i czyszczalni zbóż wraz z infrastrukturą techniczną
i urządzeniami towarzyszącymi, należące do zamierzeń mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
36

- Dz. U. Nr 263, poz. 2202, ze zm.
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i przełomowym, zarówno ze względu na lokalizację na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, jak również pod
kątem doświadczeń autorów niniejszego raportu.
Autorzy raportu uzyskali wystarczające informacje od Inwestora co do zakresu przedsięwzięcia, jak
i przewidywanych zabezpieczeń ekologicznych. Z braku pełnej koncepcji rozwiązań, bardziej miarodajny
w tym względzie będzie projekt budowlany. Biorąc pod uwagę umiejscowienie planowanego przedsięwzięcia
i brak kolizji funkcjonalnej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebę udostępnienia
informacji o wpływie inwestycji na środowisko, raport niniejszy stanowić będzie niezbędne kompendium
wiedzy dla zainteresowanych stron i społeczeństwa. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie
napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ
w realizacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone rozwiązania w praktyce krajowej i UE,
a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w tej branży i odpowiadają wymaganiom
najlepszej dostępnej techniki.

22. Podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów
kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporządzenia raportu
Wykonawca Raportu OOŚ: Zespół EKOMAN sp. z o.o. w składzie:

Imię i Nazwisko

Funkcja
Opracowanie:

Podpis

mgr inż. Anna Krauze

Ochrona powietrza, gospodarka inż. Jolanta Doman
odpadami, gospodarka wodnościekowa
Akustyka + pozostałe elementy mgr inż. Dawid Doman
objęte raportem
Weryfikacja opracowania:

inż. Jerzy Doman

23. Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół
autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa
w art. 74a ust. 2
Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie
magazynu (silosów) i czyszczalni zbóż wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą
techniczną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno, został
opracowany przez zespół wykonawców, pod kierunkiem Jerzego Domana – biegłego Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz biegłego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie
sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.
Oświadcza się, że zespół autorów składa się z następujących osób, spełniających wymagania, o których
mowa w art. 74a, ust. 2 ustawy uooś:
- mgr inż. Dawid Doman,
- mgr inż. Anna Krauze,
- inż. Jerzy Doman,
- inż. Jolanta Doman .
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Wymieniony powyżej zespół w latach 2012/2017, na terenie RP, wykonał 100 opracowań (raportów ooś
oraz kart

informacyjnych

przedsięwzięć), niezbędnych

do uzyskania

decyzji

o środowiskowych

uwarunkowaniach.

24. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
24.1. Podstawy prawne mające zastosowanie przy sporządzeniu raportu
-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.),
Ustawa, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 , poz. 199),
Ustawa z dnia 14 marca 1995 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011, poz. Nr 212, poz. 1263, ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 686, ze zm.).

24.2. Normy i metodyki pomiarowe
-

Polska Norma PN-ISO 1996 – 1:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Podstawowe wielkości i procedury.
(aktualizacja w roku 2006)
Polska Norma PN-ISO 1996 – 2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Zbieranie danych w odniesieniu do
sposobu zagospodarowania terenu.
Zmiana do polskiej normy: PN PN-ISO 1996 – 2: 1999/|A1:2002. Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Zbieranie danych
w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu (Zmiana A1).
Polska Norma PN-ISO 10843:2002. Akustyka. Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub
serii impulsów.
Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda
obliczenia.
Polska Norma PN-EN-ISO-3746 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów
ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą
dźwięk.
Polska Norma PN-EN-ISO-3744 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów
ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą
dźwięk.
Polska Norma PN-ISO 8297:2003 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma
źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna.
Polska Norma PN-N-01341:2000. Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.
ISO 8297: 1994 „Akustyka – Określenie poziomów mocy akustycznej dla zakładów przemysłowych o wielu źródłach
hałasu, dla oceny poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku – Metoda inżynierska‖.
EN ISO 3744: 1995 „Akustyka – Określenie poziomów mocy dźwięku dla hałasu stosując ciśnienie dźwięku – Metoda
inżynierska przede wszystkim dla pola swobodnego ponad płaszczyzną odbijającą‖.
EN ISO 3746: 1995 „Akustyka - Określenie poziomów mocy dźwięku hałasu stosując pomiar powierzchni okalającej ponad
płaszczyzną odbijającą‖.
Metodyki pomiarowe
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem,
portem (Dziennik Ustaw z 2011, Nr 140, poz. 824, ze zm.),
DYREKTYWA 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dyrektywa 32002L0049 z 2002-06-25).

24.3. Literatura i opracowania własne
1.

Katalog danych meteorologicznych - opracowanie wykonane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej na zlecenie IKŚ, Warszawa 1981 rok,
2. J. Rutkowski, K. Syczewska, I. Trzepierczyńska, „Podstawy Inżynierii Ochrony Atmosfery‖, Politechnika
Wrocławska 1993 rok,
3. S. Radzimiński i inni: Ustalenie wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
silniki spalinowe w latach 1991-1994. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 1995
4. Cz. Puzyna - "Zwalczanie hałasu w przemyśle", PWN Warszawa 1974 rok,
5. J. Sadowski - "Podstawy akustyki urbanistycznej", ARKADY Warszawa 1971 rok,
6. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 308-338, Warszawa 1991-96 rok,
7. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
8. R. Markiewicz "Podstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej", PWN, 1984 r.,
9. A.S.Kleczkowski - „Objaśnienia mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce,
wymagających szczególnej ochrony‖- Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH,Kraków 1990,
10. Ewa Gacka Grzesikiewicz ,Marek Wiland- „Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym
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gmin‖- Instytut Ochrony Środowiska, W-wa 1994 rok
11. Adam Synowiec,Urszula Rzeszot -„Oceny oddziaływania na środowisko‖- Instytut Ochrony
Środowiska,W-wa 1995 rok,
12. J.Kondracki -„Geografia fizyczna Polski‖ -PWN ,W-wa 1989 rok,
13. Praca zbiorowa- „Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód
podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach
rekultywacji‖- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa 1995 rok,
14. Pr PN-ISO 1996 - 1 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Podstawowe wielkości i procedury.,
15. Pr PN-ISO 1996 - 2 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Zbieranie danych w odniesienia do
sposobów zagospodarowania terenu.
16. Pr PN-ISO 1996 - 3 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Wytyczne dotyczące
dopuszczalnych poziomów hałasu.
17. Metody pomiarów hałasu komunikacyjnego. Projekt Normy Polskiej.,
18. Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku. Red. R. J. Kucharski.
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Załączniki

Załącznik nr 1 Warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza
System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.12.5/2015 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
Użytkownik programu: EKOMAN Bydgoszcz, licencja 232/OW/07

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:

Symbol

E1
E2
E3
E4
E5
E6

Wysokość
emitora
[m]
4,8
7,8
10
12,8
15,4
7,5

Silosy zbożowe Sitno 09 2017 istniejące i planowane
Dane emitorów punktowych
Średnica
emitora

Prędkość
gazów

Temperatura
gazów

Maksymalne
wyniesienie
gazów

Ciepło wł.
gazów

Usytuowanie emitora

[m]
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
1

[m/s]
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
1,7

[K]
350
350
350
350
350
293

[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

[kJ/m3/K]
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

X [m]
261
261
261
261
261
227

B
B
B
B
B
B

Legenda:
Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych
Emitor liniowy: L1 droga
Lp
X [m]
1
244
2
294

wysokość: 2,5 m
Y [m]
82
136

Emitor liniowy: L2 droga
Lp
X [m]
1
255
2
294

wysokość: 2,5 m
Y [m]
164
136

Emitor liniowy: L3 droga
Lp
X [m]
1
255
2
201

wysokość: 2,5 m
Y [m]
164
111

Emitor liniowy: L4 droga
Lp
X [m]
1
242
2
201

wysokość: 2,5 m
Y [m]
80
111

Emitor liniowy: L5 droga
Lp
X [m]
1
251
2
198

wysokość: 2,5 m
Y [m]
161
210

Emitor liniowy: L6 droga
Lp
X [m]
1
171
2
198

wysokość: 2,5 m
Y [m]
183
210

Y [m]
157
157
157
157
157
147
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Emitor liniowy: L7 droga
Lp
X [m]
1
171
2
222

wysokość: 2,5 m
Y [m]
183
132

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Toruń, wysokość anemometru 14 m.
Parametr
Temperatura [K]

Rok
280,7

Okres grzewczy
274,5

Szorstkość terenu = 0,5 m.
Nr
Róża wiatrów
okresu
1
roczna

Ułamek udziału
okresu w roku
0,285388

Okres letni
286,8

Czas trwania, godzin
2500

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Symbol

Nazwa emitora

E1

Wylot 1

E2

Wylot 2

E3

Wylot 3

E4

Wylot 4

E5

Wylot 5

E6

Czyszczalnia zboża

L1

droga

L2

droga

L3

droga

L4

droga

Nazwa
zanieczyszczenia
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
pył PM-10
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10

Emisja maks. Emisja średnia
1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
33,3
17,02
0,2778
0,1444
0,556
0,2889
22,22
11,36
0,2778
0,1444
33,3
17,02
0,2778
0,1444
0,556
0,2889
22,22
11,36
0,2778
0,1444
33,3
17,02
0,2778
0,1444
0,556
0,2889
22,22
11,36
0,2778
0,1444
33,3
17,02
0,2778
0,1444
0,556
0,2889
22,22
11,36
0,2778
0,1444
33,3
17,02
0,2778
0,1444
0,556
0,2889
22,22
11,36
0,2778
0,1444
13,89
5,56
6,94
2,778
0,0593
0,00593
0,00462
0,000461
-5
0,000770
7,70*10
0,00593
0,000593
0,00462
0,000461
0,0329
0,00329
0,002558
0,0002558
-5
0,000427
4,27*10
0,00329
0,000329
0,002558
0,0002558
0,0489
0,00489
0,00381
0,000381
-5
0,000635
6,34*10
0,00489
0,000489
0,00381
0,000381
0,0417
0,00417
0,00324
0,000324

STRONA

129/134
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Symbol

Nazwa emitora

L5

droga

L6

droga

L7

droga

STRONA

130/134

Emisja maks. Emisja średnia
1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
-5
0,000541
5,41*10
0,00417
0,000417
0,00324
0,000324
0,0569
0,00569
0,00443
0,000443
-5
0,000739
7,39*10
0,00569
0,000569
0,00443
0,000443
0,03045
0,003046
0,002371
0,0002371
-5
0,000396
3,96*10
0,003046
0,0003046
0,002371
0,0002371
0,0577
0,00577
0,00449
0,000449
-5
0,000749
7,49*10
0,00577
0,000577
0,00449
0,000449

Nazwa
zanieczyszczenia
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5
tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył zawieszony PM 2,5

Łączna emisja roczna i maksymalna
Silosy zbożowe Sitno 09 2017 istniejące i planowane
Nazwa zanieczyszczenia
Emisja roczna
Mg
0,0565
pył ogółem
0,03152
w tym pył do 2,5 µm
0,0565
w tym pył do 10 µm
0,013
dwutlenek siarki
0,766
tlenki azotu jako NO2
0,511
tlenek węgla
2,97E-7
amoniak
3,30E-9
benzen
0
ołów
1,21E-6
węglowodory aromatyczne
2,26E-6
węglowodory alifatyczne
Nazwa zanieczyszczenia

pył ogółem
w tym pył do 2,5 µm
w tym pył do 10 µm
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
amoniak
benzen
ołów
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

Emisja
maksymalna
kg/h
1 okres
0,0551
0,03009
0,0551
0,01002
0,601
0,4
1,19E-6
1,34E-8
0
4,83E-6
9,04E-6

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego stanu zanieczyszczenia
atmosfery (tła)
Nazwa zanieczyszczenia

tlenki azotu jako NO2
pył PM-10
dwutlenek siarki

X

Y

Z

m

m

m

300
300
300

200
200
200

0
0
0

Stężenie
średnioroczne
(Sa)
µg/m3
2,188
0,06588
0,037

Wartość
odniesienia (Da)
µg/m3

Tło (R)
µg/m3

Sa/R*100
%

30
40
20

15
20
10

14,6
0,3
0,4
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pył zawieszony PM 2,5

300

200

0

0,038

Załącznik nr 2 Wyniki analiza akustyczna – etap eksploatacji


Wartości w siatce receptorów, wysokośd = 4[m], skok = 5 [m] – skrót, pora dnia

Współrzędne punktów
Nr
punktu
1
2
3
4
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

x

y

m

m

255
275
275
230
255
280
250
260
280
270
270
275
270
275
250
250
260
265
230
270
285
280
265
260
285
245
245
265
235
235
285
240
245
240
245
245
225
240
290
290
240
285
240
240
225
255

140
130
135
140
145
130
140
145
135
135
140
140
145
145
135
145
150
150
135
150
130
140
140
155
135
145
140
145
140
145
125
145
150
150
135
155
135
140
125
130
135
140
155
160
130
155

Poziom
dźwięku
w porze
dnia
db(A)
71
67,6
62,5
62,3
61,4
61,1
61,1
60,7
60,3
59,8
59,6
59,3
59,3
59,3
59,2
59,2
59
58,8
58,6
58,6
58,1
57,7
57,4
57,4
57,2
57,2
57
57
56,9
56,9
56,7
56,7
56,6
56,5
56,4
56,4
56,3
56,2
55,9
55,5
55,5
55,4
55,1
55,1
54,8
54,8

20

STRONA

131/134
2

1,9
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

265
290
280
290
260
250
215
295
235
220
235
220
275
295
235
210
235
290
270
295
285
215
225
295
245
230
250
255
230
280
210
210
205
250
235
265
250
235
205
285
205
200
225
190
195
245
245
230
230
295
295
225
240

155
120
125
135
160
155
125
120
135
130
165
125
95
125
160
130
130
140
90
115
145
120
125
130
160
165
160
160
170
100
115
120
135
150
155
160
65
75
90
105
110
140
170
200
200
60
70
130
75
110
135
155
165

54,8
54,7
54,6
54,6
54,6
54,3
54,2
54,1
54
53,9
53,8
53,6
53,5
53,5
53,5
53,4
53,4
53,4
53,3
53,3
53,3
53,2
53,2
53,1
53,1
53,1
53
53
53
52,9
52,9
52,9
52,9
52,8
52,8
52,8
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7
52,6
52,6
52,6
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
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100

260

165

52,5

……………………………………………………………………………..
4759
10
225
24,4
4760
15
235
24,4
4761
25
260
24,4
4762
30
270
24,4
4763
30
275
24,4
4764
30
280
24,4
4765
0
200
24,3
4766
0
205
24,3
4767
5
220
24,3
4768
10
230
24,3
4769
15
240
24,3
4770
20
250
24,3
4771
0
210
24,2
4772
0
215
24,2
4773
5
225
24,2
4774
10
235
24,2
4775
15
245
24,2
4776
20
255
24,2
4777
25
265
24,2
4778
-5
195
24,1
4779
0
220
24,1
4780
5
230
24,1
4781
15
250
24,1
4782
20
260
24,1
4783
25
270
24,1
4784
25
275
24,1
4785
25
285
24,1
4786
200
170
24
4787
-5
200
24
4788
-5
205
24
4789
10
240
24
4790
20
265
24
4791
25
280
24
4792
-5
210
23,9
4793
-5
215
23,9
4794
-5
220
23,9
4795
0
225
23,9
4796
5
235
23,9
4797
10
245
23,9
4798
15
255
23,9
4799
20
270
23,9
4800
0
230
23,8
4801
5
240
23,8
4802
10
250
23,8
4803
15
260
23,8
4804
20
285
23,8
4805
-5
225
23,7
4806
0
235
23,7
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4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852

10
15
20
20
-5
5
10
15
205
0
5
10
15
15
-5
0
5
10
15
-5
0
5
5
10
-5
0
5
10
10
-5
0
5
-5
0
-5
0
5
-5
0
5
-5
0
-5
0
-5
-5

255
265
275
280
230
245
260
270
165
240
250
265
275
285
235
245
255
270
280
240
250
260
265
275
245
255
270
280
285
250
260
275
255
265
260
270
280
265
275
285
270
280
275
285
280
285

23,7
23,7
23,7
23,7
23,6
23,6
23,6
23,6
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,1
23,1
23,1
23
23
22,9
22,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,7
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
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