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Poni2ej przedstawiamy odpowiedi Inwestora na wezwanie z dnia 25.02.2020 r., znak
05.6220.6.20!7, do zto2enia na pi6mie szczeg6towych wyja6nieri na pytania zawarte w tre5ci
protokotu z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w zwiqzku z postqpowaniem w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwziqcia pn.

,,Elektrociepiownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica"

t. Ocena moiliwoSci konflikt6w spofecznych w raporcie oo5

Wyniki analizy mo2liwo6ci wystqpienia konflikt6w spotecznych znalazty odzwierciedlenie w
raporcie oddziafywania na Srodowisko zto2onym w 20LLr.,jak r6wnie2 w raporcie, kt6ry jest

obecnie procedowany. Przewidziano tam w szczeg6lnofci mo2liwoii konfliktu ze wzglqdu na

uciq2liwoSci zwiqzane ze zwiqkszonym w stosunku do stanu obecnego ruchem samochod6w
ciq2arowych.

Tok postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest

szczeg6towo i konkretnie opisany w ustawie z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczer'rstwa w ochronie Srodowfrska oraz o

ocenach oddziatywania na Srodowisko (ustawa ooi). Zar6wno wnioskodawca, jail< i wtadze
gminy sq zobowiqzani dziafai w ramach ww. ustawy. Udzial spoteczeristwa jest wainym
elementem procedury prowadzqcej do wydania decyzji, aczkolwiek konflikty spoteczne i

protesty nie stanowiq podstawy do umorzenia lub zawieszenia postqpowania, albo do
od mowy wyd ania decyzji 6rodowiskowej.

Przestanki do odmowy wydania decyzji Srodowiskowej sq precyzyjnie wskazane w ustawie oo6

i 2adna z nich w tym przypadku nie wystqpuje.

Spotkania i dyskusje spoteczne zgodnie z intencjami ustawodawcy majq stanowi6 ptaszczyznq

do osiqgniecia kompromisu i wsp6lnego wypracowania ksztaltu inwestycji. Kierujqc siq tq
zasadq Inwestor reagowat na postulaty zaniepokojonych planami realizacji inwestycji
mieszkaic6w gminy, odpowiadajEc w szczeg6lno(ci na piSmie na przestane do siedziby PGB

protesty mieszkaric6w. M.in. zagwarantowat rezygnacjq z wykorzystywania substratu w
postaci tkanki. zwierzqcej (sq to odpady np. z rzelni) oraz zapewnit, 2e ograniczy moc
realizowanej elektrociepfowni do 1 MW, a nie jak wcze6niej zakladano do 1,5 MW, co powinno
o co najmniej1./3 zmniejszyd natq2enie transportu substrat6w. Ograniczenie inwestycjibqdzie
miato przeio2enie na wydanq przez wfadze gminy decyzje Srodowiskowq.
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2. Badanie monitoringu postaw spofecznych np. poprzez ankiety w5r6d najbliiszych
sqsiad6w, przeprowadzanie spotkari z mieszkaricami. Czy przeprowadzono akcjq
informarcyjnq wfr6d lokalnej spolecznoSci?

W ramach przygotowywania inwestycji do realizacji Inwestor kilkukrotnie spotykaf siq z

mieszkaficami. Byty to spotkania organizowane zar6wno z inicjatywy Urzqdu Gminy,
mieszkaric6w, a tak2e samego inwestora. Na spotkaniach wielokrotnie przedstawialiSmy nasze
zamierzelnia inwestycyjne. Warto podkre6li6, i2 przygotowywana inwestycja byla od poczqtku
Swiadonrie wspierana przez wladze lokalne.

3. Nla jakiej podstawie w uzupelnieniu 1 stwierdzon o, 2e nie nastqpi spadek cen
nieruchomoSci rolnych, czy prowadzono analizy, z kt6rych wynika, ie dostqp do taniego i

dobrego nawozu gwarantuje zabezpieczenie cen przed ich spadkiem?

Na wstqpie naleiy podkre6lii, i2 analiza zmian cen nieruchomo6ci nie jest obligatoryjnym
przedmiotem raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko (raport oo5) zgodnie z

ustawq z dnia 3 paldziernika 2008r. o udostqpnianiu informacji o 5rodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczer{stwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na 6rodowisko
(tj. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm,). Nie ma te2 2adnej zalecanej i sprawdzonej metodyki
przeprowadzania takiej oceny, zwlaszcza na terenach, gdzie natq2enie tego typu transakcjijest
niewielkie i trudno jest w zwiqzku z tym zgromadzii por6wnywalne dane i przeanalizowai
wystqpu.iqce na danym terenie trendy cenowe. Transakcje tego typu pomiqdzy osobami
fizycznyrni i instytucjami niepublicznymi sq z regufy objqte tajemnicq handlowq ijako podmiot
nie uczr-'stniczqcy w tych transakcjach nie mamy 2adnej mo2liwo6ci zgromadzenia
odpowiednich, w pelni wiarygodnych danych, nawet przy zalo2eniu, 2e takie transakcje w
ubiegfycln latach miafy miejsce.

Pamiqtarl przy tym nale2y, 2e wartoSci nieruchomo6ci nie wyznacza jedynie opinia, czy
oczekiwania sprzedajqcego, a nawet nie jej tzw. wartoSi odtworzeniowa, a przede wszystkim
powszechnie stosowana w ekonomii zasada willing to pay, czyli wola kupujqcego do zaptaty
okreSlonej kwoty.

O warto6ci nieruchomoSci rolnych w oczach kupujqcego decyduje przede wszystkim ich
produktywnoii i dostqpno5i do sieci drogowej i rynk6w sprzeda2y oraz stan maiqtku
produkcyjnego.

Nie ma 2adnych przeslanek do przypuszczenia,2e w wyniku realizacji inwestycji, a nastqpnie
eksploatacji biogazowni wystqpi mo2liwoii zniszczenia, czqSciowego uszkodzenia, czy choiby
tylko pogorszenia stanu wskazanych wy2ej cech i parametr6w budynk6w i budowli
zlokalizowanych na sqsiadujqcych i dalej pofo2onych nieruchomo6ciach, poza terenem
planowanego przedsiqwziqcia. Wrqcz przeciwnie okoliczni rolnicy czerpiq z istnienia
istniejqcvch biogazowni okreSlone korzy6ci, co wplywa pozytywnie na wartoSi ich
gospodarstw.

Polska Grupa Biogazowa od ponad 4 lat eksploatuje ju2 7 instalacji na biogaz rolniczy. Jak do
tej pory wlaSciciele dzialek sqsiadujqcych z elektrocieptowniq nie zglaszali, ani do inwestora,
ani do wladz gminy problemu ze zbyciem swoich dzialek, a tym bardziej nie zgiaszali w tym
zakresie 2adnych roszczef odszkodowawczych Dlatego tei, opierajqc siq o do5wiadczenie
wfasne t'wierdzimy, i2 nie nale2y siq spodziewad spadku cen sqsiednich nieruchomoSci.
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4. Odbi6r masy pofermentacyjnej - czy mamy przeznaczone nieruchomoSci pod masq

tylko w gminie Stara Kornica? Jakijest areaf wynikajqcy z list6w intencyjnych?

Spisanie list6w intencyjnych miato przede wszystkim na celu zebranie wiedzy i weryfikacjq
mo2liwoici wsp6lpracy z lokalnymi gospodarstwami. W przedmiotowych listach, na podstawie
deklarowanego arealu, wsp6lnie z wta6cicielami (lub dzier2awcami) p6l uprawnych, zostaly
okreSlone szacunkowe iloici mo2liwego do wykorzystania tona2u pfynneg;o osadu
pofermentacyjnego. W zawartych w6wczas dokumentach zadeklarowano odbi6r ok. 28 000 t,
co stanowi ok. 90-95% rocznej produkcji osadu pofermentacyjnego.

Nie da siq precyzyjnie okreSlii areatu p6l uprawnych na kt6rych mo2na aplikowad poferment
bez znajomo6ci ich aktualnego stanu agrochemicznego, poziomu innego nawoienia oraz
bie2qcego sktadu pofermentu. Mo2na jedynie wskazai, 2e najwainiejszym parametrem w tym
zakresie jest dopuszczalna dawka azotu w czystym skfadniku (N) kt6ra nie mo2e przekroczyi
t7O kg/ha. Oznacza to, 2e przy typowym sktadzie pofermentu, na t ha mo2na zaaplikowai
maksymalnie 35-45 t, a wiqc do zagospodarowania cafo6ci pofermentu wystarczy areat nie
przekraczajqcy 8% powierzchni u2ytk6w rolnych w gminie. Poniewa2 poferment wywo2ony
jest na pola generalnie w dw6ch okresach wiosennym i wczesno jesiennym, aplikacje bqdq
prowadzone jednocze6nie na obszarze mniejszym ni2 4% powierzchni gminy.

Na tym etapie przygotowafi inwestor nie werryfikowat lokalizacji i areatu p6l. Do6wiadczenie z

eksploatowanych istniejqcych biogazowni wskazuje jednak, 2e nie ma powa2niejszych
problem6w ze zbytem pofermentu, kt6ry jest dla rolnik6w cennym produktem nawozowym,
podnoszqcym parametry produkcyjne i wilgotnoSi gleby. Zasady wykorzystywania
pofermentu do tych cel6w sq te2 precyzyjnie okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 2Ot5 | orazw ustawie o nawozach i nawo2eniu.

5. Tarzut lokalizacji inwestycji blisko zabudowafi mieszkalnych

Wyb6r lokalizacji biogazowni rolniczejjest sktadowq wielu czynnik6w, takich jak odpowiedni
areaf, dostqpnoSi medi6w, analiza logistyki dostaw surowc6w i zagospodarowania
substrat6w, a tak2e mo2liwoSci zagospodarowania energii elektrycznej i ciepla. Wybierajqc
lokalizacjq w W6lce Nosowskiej inwestor dziatat w petnym porozumieniu z wla5cicielem
najbli2szych zabudowari mieszkalnych, Nie bez znaczenia byt r6wnie2 fakt bliskoSci zaktad6w
kredowych i rozwijajqcych siq w6wczas pieczarkarni.

Podkre6lii te2 nale2y, ze zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prowadzqcy instalacjq ma
zapewnii, 2e 2adne obowiqzujqce standardy jakoSci Srodowiska poza terenem do kt6rego ma
tytut prawny nie wystqpiq. Brak takiego ryzyka zostat potwierdzony w raporcie o

oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko.

6. Zagroienie zanieczyszczenia w6d podziemnych w przypadku awarii elektrocieplowni
na biogaz rolniczy. Zbiornik wodny ijego zabezpieczenie. Posadowienie zbiornik6w poniiej
poziomu w6d gruntowych.

Mapa, kt6rq umieszczono w odpowiedziach na protesty jest wykonana prawidtowo" Wynika z

niej, i2 W6lka Nosowska jest poto2ona w granicy GZWP (niebieska granica na mapie). Fakt ten
nigdy nie byt kwestionowany. Nale2y jednak podkre6lii, i2 na terenie Polski wyr62niono 180
zbiornik6w, kt6re zajmujq prawie poiowq kraju. Aglomeracja Warszawska r6wnie2 pofozna
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jest w granicach gf6wnego zbiornika w6d podziemnych i nie brakuje na jej terenie zaktad6w
produkcyjnych o uciq2liwo6ci i ryzykach przemystowych niepor6wnywalnie wiqkszych ni2
pojedyncza biogazownia.

Dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami obowiqzujq dla obiekt6w poto2onych w
granicach strefach ochronnych GZWP, nad kt6rych wyznaczeniem w latach 2009 do 2015
pracowat Paf stwowy lnstytut Geologiczny. Sq to miejsca szczeg6lnie wra2liwe na przesqczanie
siq zanieczyszczef powierzchniowych, w tym Sciek6w i odciek6w w gtqb profilu glebowego.

w6lka Nosowska zlokalizowana jest poza takq strefa (r62owy obszar na mapie).

Inwestor po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy dla
alternatywnego zakresu projektu bqdzie wprowadzal docelowe zmiany i uszczeg6lowienia w
projekcie budowlanym, w tym szczeg6fowo okreSli rzqdne posadowienia wszystkich obiekt6w
i czq6ci instalacji, z kt6rych zlo2ona jest elektrociepfownia na biogaz rolniczy, w tym w
szczeg6lnoici zbiornik6w produkcyjnych i silos6w na substraty.

Prace projektowe poprzedzone bqdq wykonaniem dokumentacji geotechnicznej.
Rozmies:tczenie punkt6w badawczych planuje siq pod ka2dym zagtqbionym elementem
biogazowni. Najgtqbiej, bo do 4 m, planuje siq posadowienie wstqpnego zbiornika dozujqcego,
kt6rego lfunkcjq jest m.in. ograniczenie emisji gaz6w zfowonnych, aczkolwiek substraty sA w
nim przetrzymywane tylko czasowo, do kilku godzin, od momentu zatadunku z Srodka
transportu do momentu przepompowania do zbiornika fermentacyjnego. Konstrukcja
zbiornika wykonanego z betonu lanego jest w pelni szczelna.

Zbiorniki fermentacyjne, zgodnie ze specyfikacjq producenta, planuje siq posadowii 2 m
poni2ei F,oziomu terenu. Trzeba w tym miejscu podkre5lii, i2 w przypadku wykrycia w trakcie
badan geotechnicznych stabilizujqcego siq pierwszego zwierciadta w6d podziemnych (w6d
gruntowvch) powy2ej 2 m, zbiorniki zostanq wyniesione ponad rzednq zwierciadta wody, tak
by nie rniaty kontaktu z warstwq zawodnionq. Nale2y r6wnie2 zauwa|yi, i2 spoiny w
zbiornikach fermentacyjnych i dofermentowujqcym bqdq uszczelnione odpowiednio trwatym
materiatem, dobranym do warunk6w panujqcych w zbiorniku.

Zbiorniki bqdq wykonane z wysokiej klasy betonu zbrojonego i sq tak zaprojektowane, aby
catkowicie wyeliminowai mo2liwoici ewentualnych przeciek6w. Wszystkie zbiorniki przed
rozpoczqciem eksploatacji sq poddawane p16bie szczelnoici.

Ponadto na terenie elektrocieptowni planuje siq realizacjq rozdzielnych system6w kanalizacji
technicznej i deszczowej, co gwarantuje zbieranie wszystkich odciek6w z palc6w
manewrowych i z rejonu silos6w na substraty do szczelnego zbiornika (zbiornik na odcieki).
Nie ma praktycznej moiliwo5ci, by odcieki te zanieczyszczaly inne, nieutwardzone tereny
biogazorruni, a tym bardziej grunty terenu przylegtego.

Nadmieniamy, i2 inwestor posiada pozytywnE opiniq od Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego; kt6ry opiniuje pod katem bezpieczefstwa sanitarnego dla zdrowia i

2ycia mieszkaric6w. lnwestycja posiada r6wnie2 uzgodnione warunki realizacji
przedsiqwziqcia, kt6re szczeg6lowo okre6lajq ramy realizacji przedsiqwziqcia pod kqtem
ochrony 6rodowiska przyrodniczego oraz warunk6w 2ycia mieszkaic6w.

W odniesieniu do awarii, ilo56 wytworzonego i przechowywanego biogazu nie kwalifikuje
inwestycji do grupy zaktad6w obarczonych ryzykiem wystqpienia powa2nej awarii
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przemystowej. Do6wiadczenia eksploatacyjne ponad L0 ty6 tego typu obiekt6w
zlokaf izowanych w catej Europie pokazujq, 2e ryzyko wystqpienia powa2niejszych awarii jest
znikome.

Gt6wne parametry przebiegu procesu fermentacji podlegajq statemu monitoringowi, co w
du2ej mierze zapobiega powstawaniu sytuacji niebezpiecznych dla Srodowiska, czy zdrowia
mieszkaric6w, Za prawidlowq eksploatacjq elektrocieptowni bqdzie odpowiedzialny
wykwalifikowany zesp6f, kt6ry bqdzie na bie2qco wykonywat konserwacje, wymiany sprzqtu,
czyszczenie instalacji oraz szkolenia pracownik6w obstugujqcych elektrocieptowniq.

7. Czy bqdziemy zalesia6?

Zgodnie z przedlo|onym raportem oo5 inwestor w ramach inwestycji planuje nasadzenia
zieleni wok6t inwestycji, choi takie dzialania sq obligatoryjne jedynie w przypadku gdy na

danym terenie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zieleri
izolacyjna ma za zadanie oddzielai tereny o r62nych przeznaczeniach, np, funkcje
mieszkaniowq od przemystowej.

8. Zabezpieczenie miejsc magazynowania substrat6w. Czy istnieje moiliwo6d
odwiedzenia biogazowni w trakcie wywoienia masy pofermentacyjnej?

W silosach oraz na placu sktadowym bqdq magazynowane gl6wnie substraty stafe,
niepowodujqce emisji zapach6w. Natomiast substraty plynne bqdq dozowane bezpo5rednio
do podziemnego zbiornika dozujqcego. W celu zabezpieczenia przed emisjq zaparch6w do
otoczenia w czasie przyjmowania substrat6w ptynnych (otwieranie klapy zbiornika
dozujqcego) inwestor zastosuje antyodorowy filtr z wqglem aktywnym, kt6ry znacznie
zmniejszy te uciq2liwo6ci.

Nale2y zauwa|yi, i2 o dtugookresowym magazynowaniu substrat6w mo2na m6wii przede
wszystkim w odniesieniu do zielonki kukurydzy, z kt6rej powstaje kiszonka, tj. substrat o
niewielkiej uciq2liwoSci zapachowej. Stanowi ona tzw. 2elazny zapas substratowy,
zapewniajqcy niezakl6cona pracq biogazowni, w przypadku jakichkolwiek przerw w dostawach
innych substrat6w. Pozostate substraty ro6linne sq przetrzymywane na placu sktadowym tylko
czasowo i wykorzystywane na bie2qco, tak szybko jak to mo2liwe, aby zabiega6 utracie ich

metanogenno6ciw wyniku utleniania masy organicznej na powietrzu.

W trakcie eksploatacji biogazowni nie przechowujemy na wolnym powietrzu surowc6w
tatwopsujqcych siq, powodujqcych znaczqce uciq2liwo6ci zapachowe.

Substraty pfynne nie sq co do zasady magazynowane, a co najwy2ej czasowo przetrzymywane
w szczelnych zbiornikach podziemnych i sukcesywnie podawane, zgodnie z warunkarni re2imu
tech nologicznego, do zbiorn i k6w fermentacyjnych.

Po zadozowaniu do fermentator6w masa substrat6w przetwarzana jest w warunkach w petni
hermetycznych, nie majqc kontaktu ze Swie2ym powietrzem (fermentacja beztlenowa).
Pozostatoii z procesu produkcji biogazu, w postaci masy pofermentacyjnej, nie generuje
2qdnych uciq2liwoSci zapachowych do czasu wywiezienia na pola uprawne gdzie jest
wykorzystywana do poprawy parametr6w glebowych i aplikowana doglebow<t lub na
powierzchniq z zachowaniem dobrych praktyk rolniczych,

Inwestor podtrzymuje zaproszenie do odwiedzenia funkcjonujqcych biogazowni.
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9. Zabezpieczanie mieszka6c6w przez emisjq halasu, zapach6w, insekt6w. lnwestor nie
podaie lkonkret6w, urzqdzenia jak dmuchawa, czy kominy kogeneratora posiadajq wysokie
wartoSci decybeli.

Kwestie emisji hatasu, zapach6w, czy pojawienia siq insekt6w zostaty szczeg6towo opisane w
uzupetnieniu do raportu ooi nr 1 i nr 2.

Zapewniamy, i2 hatas na terenie elektrocieplowni na biogaz rolniczy stanowi znikome 2r6dlo
uciq2liwoSci, praktycznie nie majqce znaczenia poza jej granicami. Warto w tym miejscu
podkre6lii, i2 do oceny intensywnoSci dlwiqk6w stosuje siq skalq logarytmiczna, co oznaczai2
fqcznego oddziaiywania kilku irodet nie mo2na oceniai przez zwykte sumowanie. Gt6wne
ir6dto Ihatasu, czyli silnik gazowy jest umieszczonv w zamkniqtym, dlwiqkoszczelnym
kontenerze. Dostawcy gwarantujq, 2e poziom hatasu na zewnqtrz, w bezpo5rednim
sqsiedztwie obudowy nie bqdzie przekraczai norm okreSlonych w prawie dla stanowisk pracy.
Natomiast z przeprowadzonych analiz, jak r6wnie2 z pomiar6w na istniejqcych biogazowniach
wynika, i2 na granicy terenu biogazowni spetniane sq wszelkie wymagania normatywne.
Szczeg6towe informacje w tym zakresie zawarto w raporcie o oddziatywaniu przedsiqwziqcia
na Srodowisko.

Emisja zapach6w bardziej uciq2liwych wystqpuje gf6wnie podczas przeladowywania
substrat6w z pojazdu do miejsc magazynowania, w tym do podziemnego zbiornika
dozujqcego. Jak wskazano w pkt. 7, po zadozowaniu klapa zbiornika jest zamykana i zapach
dalej siq nie rozprzestrzenia.

Na terenie funkcjonujqcych elektrocieptowni stosujemy zasady zawarte w Programie
zabezpieczenia przed szkodnikami. W naszym interesie, jako inwestora, lezy bowiem, aby
teren elektrocieplowni byt wolny od wszelkich dzikich zwierzqt i gryzoni, nie tylko z uwagi na
wymogi sanitarne, ale r6wnie2 straty w okablowaniu instalacji. Program ten jest skuteczny i

sprawdzony i bqdzie wdro2ony r6wnie2 w biogazowni w W6lce Nosowskiej.

W zakresie parametr6w inwestycji wyjaSniamy, i2 wszystkie warto(ci przyjqte za podstawq do
analizy i podane w Raporcie oo6 majq charakter krytyczny/maksymalny, to znaczy taki, kt6ry
zdaniem autor6w raportu oo5 mo2e teoretycznie lub praktycznie zostai osiqgniqty, ale na
pewno nie zostanie przekroczony, a jedynie mo2e byi mniejszy. Szczeg6iowe parametry i

dob6r konkretnych urzqdzed nastqpuje na etapie ostatecznego projektu oraz realizacji
inwestytjiw ramach maksymalnych parametr6w okreSlonych w decyzji (rodowiskowej.

10. T'ransport - natqienie ruchu oraz zagroienie niszczenia infrastruktury drogowej

Maksymalne zapotrzebowanie na surowce w biogazowni o mocy 1MW zale2y od wilgotnodci
stosowanych substrat6w, ale zasadniczo nigdy i nigdzie nie przekra cza 40 tys. ton na rok, czyli
Srednio okoto 100-110 ton na dobq. Jest to informacja powszechnie znana, tatwa do
weryfikacji. W praktyce zu2ycie surowc6w jest z reguty ni2sze, ale te2 nie spada poni2ej 25 tys.
ton. Daje to poglqd na minimalnq i maksymalnq skalq przewoz6w tych surowc6w.

Majqc na uwadze wymogi technologiczne, wta6ciwo6ci surowc6w, pojemno6ci magazynowe
silos6w oraz nasze umowy z dostawcami, staramy siq zawsze zapewnid zr5wnowa2ony
strumieri dostaw w ilo5ci mniej wiqcej takiej, kt6ra mo2e byi przetwarzana na bie2qco, bez
konieczrro5ci magazynowania - zasada ta ze szczeg6lnq konsekwencjq jest przestrzegana w
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odniesieniu do materiat6w tatwo psujqcych siq, mogqcych byi lr6dtem emisji nieprzyjemnych
zapach6w.

Na podstawie wieloletniego do6wiadczenia mo2emy zapewnii, 2e dzienne natq2enrie dostaw
w dni robocze nie przekracza 10 kurs6w (najczq6ciej to 4-6 pojazd6w dziennie, czyli rzadziej
niZ L przejazd na 2-3 godziny), a w dni wolne od pracy dostawy sq ograniczone lub majq
charakter sporadyczny. Nad prawidtowo6ciq dostaw czuwa nasz Dziat Logistyki i Zaopatrzenia,
kt6ry ma petna kontrole nas ruchem pojazd6w i rozfadunku dostaw. Poza tym dostawy sq
realizowane zgodnie z ustalonym wczeSniej harmonogramem uwzgledniajacym mo2liwojci
przerobowe instalacji oraz logistykq poruszania siq po terenie elektrociepfowni.

Wzmo2ony ruch pojazd6w moze wystqpii przez kilka tygodni w okresie p6inoletnim lub
wczesnojesiennym, podczas zbior6w zielonki kukurydzy, gdy zwozi siq ten surowiec do
zmagazynowania i zakonserwowania w silosach. Jest to powszechnie znane w terenach
rolnych zjawisko, gdy w czasie 2niw kukurydzy (jak w naszym przypadku), czy innych ptod6w
rolnych, na drogach spotyka siq liczne ciqgniki i inne pojazdy dowo2qce zbiory z p6l do miejsc
magazynowania. Budowa i uruchomienie biogazowni niewiele w tym zakresie na terenach
rolniczych zmienia, je2eli pominie siq strukturq zbior6w i kierunki przewoz6w, produl<cja i skala
transportu pozostajq na podobnym poziomie.

11. Problem zmiany zasubstratowania biogazowni - zmniejszajqca siq dostqpnoid
kukurydzy i przekazywane informacje, ie biogazownia bqdzie pracowala na biomasie.

Dotychczas pozyskane decyzje zezwalajq na przetwarzanie kiszonki kukurydzy onaz takich
substrat6w jakgnojowica czyobornik. Majqc jednak na uwadze,i2 biogazownie rolniczestajq
siq wa2nym elementem gospodarki obiegu zamkniqtego, inwestor zdecydowat siq na
wprowadzenie zmian technologicznych i pozyskanie uzgodniefi administracyjnych, kt6re
umo2liwiq przetwarzanie r6wnie2 pozostatoSci/odpad6w i bie2qce wykorzystywanie ich jako
surowc6w wt6rnych, w celu ograniczenia ich sktadowania bqd| nieefektywnego
przetwarzania,

ldeq realizacji elektrocieptowni na biogaz rolniczy jest unieszkodliwianie odpaddw tylko i

wytqcznie powstaiych z sektora rolniczego z wytworzeniem odnawialnej energii elektrycznej i

cieplnej. Na teren elektrocieptowni nie bqdq przyjmowane inne odpady przemystowe, czv
odpady komunalne. Przywiezione na teren elektrocieptowni substraty w postaci plynnej np.
gnoj6wka, wywary, czy te2 czy mleko nienadajqce siq do spo2ycia, sq dozowane bezpo5rednio
do zbiornika podziemnego i nie majq kontaktu ze (wie2ym powietrzem. W tym miejscu
pragniemy podkreSlii, i2 odpowiadajqc na postulaty mieszkadc6w inwestor zrezygnowat z

wykorzystywania w czasie eksploatacji, odpad6w stanowiqcych uboczne produkty
pochodzenia zwierzqcego, tj. odpadowej tkanki zwierzqcej (kod odpadu 02 01 02 araz OZ Oz
02).

Wytwarzany poferment nie generuje uciqzliwoSci zapachowych w trakcie magazynowania.
Wywo2ony na pola orne w postaci masy pofermentacyjnej r6wnie2 nie ma szczeg6lnie
uciq2liwego zapachu - wiqkszo6i oceniajqcych okre6la go jako ziemisty.

t2. Problemy na funkcjonujqcych biogazowni

W wojew6dztwie zachodniopomorskim Polska Grupa Biogazowa eksploatuje dwie
elektrocieptownie na biogaz - w Darskowie i Ztociericu.
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Rzeczywi6cie w Darskowie pojawily siq zgtoszenia mieszkaf c6w o nieprzyjemnych zapachach
zwiqzanych z funkcjonowaniem biogazowni. Byf to efekt zbiegu kilku trudnych do
przewidzenia okolicznoici i zdarze6. Niemniej jednak niezwfocznie przystqpiliSmy do realizacji
dziafari, kt6re majq spowodowai powr6t do poprzedniego, nieuciq2liwego dla otoczenia
stan u.

Co do kontroli - sa one naturalnymi i przewidzianymi prawnie dziataniami, podejmowanymi
przez upowa2nione organy. Ka2da inwestycja, przedsiqbiorstwo, niezale2nie od sektora
gospodarki, w kt6rym dziata, poddawane jest cyklicznym kontrolom. Budowa, a nastqpnie
funkcjonowanie biogazowni zostaly Sci6le uregulowane w przepisach prawnych (Prawo
budowlane, Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych lr6dtach energii, Prawo Ochrony
Srodowiska, Ustawa o odpadach), a kontrole w tym zakresie sprawujq powotane do tego
organy: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Powiatowy Lekarz Weterynarii,
Inspekcjja Sanitarna, Starostwo Powiatowe, Paf stwowa Stra2 Po2arna,

Niedotrzymanie pnez wla6ciciela biogazowni wymog6w prawnych zagro2one jest
milionowymi karami, w zwiqzku z tym jej funkcjonowanie, zakres stosowanych substrat6w sq
na bie2qco monitorowane. Czuwa nad tym zesp6t ekspert6w, m.in. in2ynier6w,
biotechtrrolog6w, automatyk6w, serwisant6w, operator6w.

13. \A/ jaki spos6b odbywa siq produkcja?

Proces produkcji zostal szczeg6towo opisany w Raporcie oo5.

14, Przechowywanie masy pofermentacyjnej w okresie nienawoienia

Masa pofermentacyjna jest przechowywana w zbiornikach magazynowych ze szczelnej folii
typu ECObag, wykorzystywanych w rolnictwie do przechowywania gnojowicy. Zbiornik na

masq pofermentacyjnq jest zaprojektowany w spos6b umo2liwiajqcy przechowywanie masy
pofermentacyjnej do 100 dni. Buforem dla magazynowania masy pofermentacyjnej jest
zbiornik dofermentujacy, w kt6rym r6wnie2 masa pofermentacyjna mo2e byi magazynowana
i z kt6rego mo2e byi zawracana do procesu.

15. \A/pfyw biogazownina sady

Jak wskazano powy2ej, rozwiqzania stosowane na terenie elektrocieplowni gwarantujq
zbieranie wszystkich odciek6w z palc6w manewrowych i z rejonu silos6w na substraty do
szczelnego zbiornika. Nie ma praktycznej mo2liwoSci, by odcieki te zanieczyszczaty inne,
nieutwardzone tereny biogazowni, a tym bardziej grunty terenu przyleglego.

Warto w tym miejscu zauwa2y( pozytywne aspekty sEsiedztwa biogazowni rolniczej, tj. dostQp
do bezpiecznego, wolnego od patogen6w, produktu zastqpujqcego nawozy sztuczne oraz
niepodlegajqce kontroli nawozy naturalne, jak obornik czy gnojowica.
Analiza skfadu chemicznego masy pofermentacyjnej, kt6rq prowadzimy od kilku lat wskazuje,
2e nasz produkt charakteryzuje siq wysokq wartoSciq nawozowE. Wynika to z faktu m.in.
wysokiej zawarto6ci suchej masy organicznej. Doptyw materii organicznej do polskich gleb jest
niezwykle wa2nym elementem poprawnej gospodarki sktadnikami nawozowymi. Mo2na
zatem stwierdzii, 2e stosowanie masy pofermentacyjnej nie tylko bqdzie ir6dtem sktadnik6w
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pokarmowych dla uprawianych ro$lin, ale tak2e wpfynie pozytywnie na wta6ciwo5ci fizyko-

chemiczne gleb.

Bardzo du2ym plusem masy pofermentacyjnej jest jej homogenizacja. Produkt nawozowy
charakteryzuje siq jednorodnq strukturq co pozwoli na r5wnomierne ich rozprowadzanie na
powierzchni pola. Jest to istotne z punktu widzenia stopnia wykorzystywania sktadnik6w
zawartych w nawozach przez ro6liny.
Dodatkowo Polska Grupa Biogazowa uczestniczy w programie pn. ,,Dynamiczne 6ci6tkowanie
gleby istosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiqkszenia 162norodnoici
biologicznej, odpornoSci i zr6wnowa2onego rozwoju intensywnych, ekologicznych sad6w
owocowych i winnic", kt6ry koordynowany jest przez Instytut Sadownictwa w Skierniewicach.
W ramach powy2szego projektu zostafa przebadana nasza masa pofermentacyjna, kt6ra byta
m.in. stosowana do nawo2enia sad6w w Instytucie w Skierniewicach. Wstqpne badania
potwierdzajE, 2e nasza masa pofermentacyjna jest bardzo dobrym nawozem, kt6ry z

powodzeniem jest w stanie zastqpii nawo2enie nawozami sztucznymi. Z koricern lutego
dostarczyli6my do Instytutu w Skierniewicach kolejna dawkq masy pofermentacyjrrej, kt6ra
bqdzie wykorzystywana do wiosennego nawo2enia poletek doSwiadczalnych.

Reasumujqc mo2na stwierdzii, 2e stosowanie masy pofermentacyjnej w celach nawozowych
pozytywnie wptynie na plony ro6lin oraz wlaSciwo6ci fizyko-chemiczne gleb. Nale2y tylko
prawidtowo ustalii ich dawkq uwzglqdniajqc potrzeby pokarmowe uprawianej ro$liny oraz
zasobnoii gleby, na kt6rej bqdq zastosowane zgodnie z planem nawo2enia wykonanego dla

danego gospodarstwa rolnego.

15. Certyfikacjamasypofermentacyjnej.

Wprowadzenie do obrotu nawoz6w i Srodk6w wspomagajacych uprawQ ro6lin jest

regulowane w Polsce przez ustawq z dnia 10lipca 2007 r. o nawozach i nawo2eniu (Dz. U. 2018

r. poz. L259,zpo26.zm.).Uzyskanie decyzji na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego
poprzedzone jest koniecznoSciq wykonania badad m.in. na zawarto6i jaj paso2yt6w, bakterii
chorobotw6rczych, metaliciq2kich. Naw6z jest r6wnie2 badany pod kqtem wptywu na zdrowie
ludzi, zwierzqt oraz jako6i Srodowiska przyrodniczego jak r6wnie2 zawartoii skfadnik6w
potwierdzajqcych jego przydatno6i rolniczq. Ponadto, celem minimalizacji zagro2enia

ewentualnym ska2eniem gleb, badania masy pofermentacyjnej sq powtarzane corocznie, bada

siq r6wnie2 glebq, na kt6rq wywo2ony jest naw6z. W przypadku, gdy masa pofermentacyjna
nie spetnia wymagafi, zawracana jest do zbiornika fermentacyjnego i poddawana ponownemu
procesowi ferm entacji.

17. Zagospodarowanie przestrzenne - zasada tzw. dobrego sqsiedztwa.

Wydana w 2OI2 r. Decyzja nr7 o warunkach zabudowy potwierdzifa, i2 planowana inwestycja
pozostaje w zgodzie zato2eniami tadu przestrzennego gminy Stara Kornica. Warto r6wnie2
zauwa2yi, iz dnia 29 sierpnia 2019 r. weszta w 2ycie nowelizacja ustawy o odnawialnych
2r6dtach energii i innych ustaw, w tym min. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Nadrzqdnym celem tych zmian jest dq2enie do osiqgniqcia celu L5% udzialu
energii ze 2r6del odnawialnych w koricowym zu2yciu energii brutto do 2O2O r.

Ww. nowelizacja zwolnila instalacje OZEze spetnienia warunku zasady dobrego sqsir-'dztwa.
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18. Korzy5ci biogazowni

Poni2ej przedstawiamy przykfady, kt6re Swiadczq o wymiernych korzySciach zar6wno dla
gminy, jak i mieszkadc6w:

,/ ewiqkszenie wplyw6w do bud2etu gminy

'/ wsp6tpraca z lokalnymi rolnikami: zagospodarowanie bioodpad6w z lokalnego
przetw6rstwa i hodowli, mo2liwoid wykorzystania masy pofermentacyjnej jako
tafi szego zamiennika nawoz6w sztucznych

,/ wsp6tpraca z lokalnymi przedsiqbiorcami: ustugi transportowe, usluga suszenia np.
drewna, warzyw, owoc6w (wykorzystanie ciepfa wytworzonego w biogazowni)

,/ nowe miejsca pracy bezpo5rednio i podrednio
{ opcjonalna mo2liwoii dostarczenia tariszej energii elektrycznej i ciepfa (uzale2niona od

chqci wsp6tpracy lokalnej spotecznoSci i spelnienia wymagafi technicznych).

19. Jakie substraty bqdq przetwarzane?

Na terenie elektrocieptowni planuje siq wykorzystanie nastqpujqcych substrat6w z
przetwdrrstwa rol no spo2ywczego:

L.p. Kod Rodzaj odpad6w

1 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

3 02 01 03 Odpadowa masa ro6linna

4 02 01 06 Odchody zwierzqce

5 02 0t 07 Odpady z gospodarki le5nej

6 02 0t 83 Odpady z upraw hydroponicznych

7 02020t Odpady z mycia i przygotowywania surowc6w

9 020203 Surowce i produkty nienadajqce siq do spo2ycia i przetw6rstwa

10 020204* Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w

LI 02 03 01
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania

surowc6w

t2 02 03 02 Odpady konserwant6w

13 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

t4 02 03 04 Surowce i produkty nienadajqce siq do spo2ycia i przetw6rstwa

15 02 03 05 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w

L6 02 03 80
Wytfoki, osady i inne odpady z przetw6rstwa produkt6w roSlinnych

(z wylqczeniem 02 03 81)

T7 02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro5linnych

18 0203 82 Odpady tytoniowe
19 02 03 99 Inne niewymienione odpady

20 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia burak6w

2t 02 04 03 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w

22 02 04 80 Wystodki

23 0204 99 Inne niewymienione odpady

24 02 0s 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spo2ycia oraz przetwarzania

25 02 05 02 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w
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26 02 0s 80 Odoadowa serwatka

27 02 05 99 Inne niewymienione odpady

28 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spo2ycia i przetw6rstwa

29 020602 Odpady konserwant6w

30 02 06 03 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w

31 02 06 80 N ieprzydatne do wykorzystan ia tiuszcze spo2ywcze

32 02 06 99 lnne niewymienione odpady

33 0207 0t Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowc6w

34 0207 02 Odpady z destylacji spirytuali6w

35 0207 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spo2ycia i przetw6rstwa

36 02 07 05 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciek6w

37 0207 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

38 0207 99 Inne niewymienione odpady

39 16 03 06 Organiczne odpady inne ni2 wymienione w 16 03 05, 16 03 80

4A 16 03 80 Produkty spo2ywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spo2ycia

4t 19 08 01* Skratki

42 19 08 09
Tluszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda zawierajqce wytqcznie oleje
jadalne i tluszcze

xOdpady o kodach 020204 oraz 19 08 01 bqdq przyjmowane wytqcznie zoczvszczalni Sciek6w
w zakfadach zajmujqcych siq przetwarzaniem produkt6w rolno-spo2ywczych, gdzie s;petniony
jest warunek, 2e Scieki technologiczne nie mieszaja siq ze Sciekami komunalnymi.

O dopuszczeniu do przetworzenia w instalacji danego rodzaju odpadu bqdzie decydowata
ka2dorazowo opinia KOWR (Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa) dotyczqca mo2liwo(ci
zastosowania danego opadu w biogazowni rolniczej zgodnie z ustawq OZE. Odpad bqdzie
dopuszczony do przetworzenia w instalacji jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej
opinii.

PodkreSlamy, i2 niezale2nie od decyzji Srodowiskowej, inwestor bqdzie m6gt wykorzystai ww.
kody odpad6w po przej6ciu procedury uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpad6w.

2A. Zmiana lokalizacji

Catoii dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji zostata przygotowana dla konkretnej
lokalizacji. Przedmiotowy projekt posiada wygrana aukcjq na sprzeda2 energii elektrycznej,
kt6rq przeprowadzil w 2018 r. Prezes Urzqdu Regulacji Energetyki. Wygrana aukcja obliguje
inwestora do wyprodukowania energii elektrycznej w ilo6ci oraz terminie wskazanych w
ofercie. Majqc na wzglqdzie powy2sze na obecnym etapie nie jest moiliwa rezygnacja z

realizacji inwestycji, ani nawet zmiana jej lokalizacji.

Z powa2aniem

ryrtp'ffi
Wiceprezes Zalrzqlu
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Do wiadomo$ci:

L, llegionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, OO-015
Warszawa

2. Starostwo Powiatowe w tosicach, Narutowicza 6, 08-200 tosice
3. Pafstwowy Powiatowy InspektorSanitarnywtosicach, ul. Kilifiskiego2,OS-200tosice.
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