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Warszawa, 5 grudnia 201g r.

Wojt Gminy Stara Kornica
Stara Kornica 191

08 - 205 Kornica

\^
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy. oNt't'o
rronre, ud2iale spoleczehsrwa ra, nnhra^;^ .y:'o:':'n'*a 

2008 r' o udostgpnianiu informacji o srodowiskuijego ochronie, ud2iare spoleczenstw" * ^^^--:,-'* \:"''"rrrrKa zuuu r' o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

;:, :[ ::i,ff ::.;:il :T:1::#:::TT?,'1,*:,:i*27 kwietnia 2001 r' r Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2o1g r., poz. 13g6 z po2n. zm.)zwanej darej ,,ustawq pos,,a tak2e $ 3 ust l pkt 80 rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia gristopada 2o1o r.w sprawie przedsigwzigc mogqcychznaczqcooddziatywacnasrodowisko(Dz 
U z2016r',poz71),wzwiqzkuzpostepowaniemw6jtaGminystaraKornica

w sprawie oceny oddiialywania na Srodowisko przeprowadzanej dla przedsigwzigcia poregajqcego na montazu pieca do
spalania drobiowych odpadow poprodukcyjnych , zlokalizowanego na dziarce o nr ew. 190 w miejscowosci poplawy, gminaStara Kornica:

opiniujg pozytywnie planowane przedsigwzigcie na etapie jego eksproatacji w zakresie kryteri6wdotyczqcych pozworeri zintegrowanych z uwagi na wykazane w dokumentacji:
f ' uwzgfqdnienie wymagaf dotyczqcych pranowanego obiektu:l zaprojektowanie dwukomorowego pieca gazowego do sparania drobiowych odpadow poprodukcyjnych,

il::l#iffh 
gwarantowanvch maksvmalnvch stszeniach substancjiw sazie w warunkach umownych (273K.

i;i;=i';;;i;; 
Nox < 123'4 ms/ms; soz s 37,2 ms/m3; co s 1,2smg/m3; roc s 2,2 ms/m3;

2' odprowadzanib spalin powstalych w projektowanym piecu emitorem pionowym zadaszonym o wysokoscrminimalnej h = 4,14m i Srednicy maksymatnej d = 0,3505 m;3. maksymalny czas pracy pieca 2000 h/rok;
4 maksymalna wydajnos6 pieca do 40 kg/hsparanego materialu.5 maksymarne zt2ycie pariwa pzezpiec - 17 litr.w gazu na 1000 kg odpad6w zwierzgcych;6 prowadzenie procesu spalania zgodnie . *uron*i' *"ro"r*."nia Komisji (UE) nr 42r2o11 z dnia2. rutego2011 r.

7 ' wyposazenie emitora pieca w kr66ce pomiarowe i stanowisko pomiarowe zgodne z aktuatnymi normami;S gospodarowa nia wyrwarzanymi odpadami zgodnie z obowiqzuiqcymi przepisami prawa.

UZASADNIENIE

wojt Gminy stara Kornica pismem z dnia 14 mala 2019 r., znak: os.6220.6.201g, wystqpit do Marszarkawojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii dra przedsigwzigcia poregajqcego na montazu pieca
t"rr"", to,"n
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wymagane.

Zgodniezart..2[lust.lustawyzdnia2Tkwietnia200lr.PrawoochionySrodowiskapozwo|enia

zintegrowanego wymaga prowadzenie instaracji, kt6rej funkcjonowanie, ze wzglgdu na rodzaj i skarq prowadzonej w niej

dziatarnosci, moze powod owae znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych element6w prryrodniczych albo srodowiska

jako cato.ci, zlwy|qczeniem insta|acji |ub ich czg5ci stosowanych wylqcznie do badania, r<izwoju lub testowania nowycn

produkt6w rub procesow technologicznych, natomiast w my6l art. 37g ust. 2a pkt 1 ustawy prawo ochrony srodowiska'

marszarek wojewodztwa jest wlai;ciwy w sprawach przedsigw zige i zdarzef na tei"enach zakladow' gdzie jest

eksproatowana instaracja, ktora iest kwarifikowana jako przedsigwzigcie mogqce zawl,ze znaczqco oddzialywac na

Srodowisko w rozumieniu ustawy oos Rodzaje przedsigwziqc mogqcych zawsze znaczq'co oddziatywai na SrodowisKo

okresrone zostaty w rozporzqdzeniLr Rady Minist*iw< dnia-gJistopada 2010 r, w spr{wie przedsigwzigc rnogqcych

do sparania drobiowych odpad6w poprodukcyjnych, zrokalizowanego na dzialce o nr ew. 190 w mieiscowosci popiawy'

smina stara;ff-:" 
przedroZonej dokumentacji dotyczqcej raportu oo5,. Marlz1l"i ii:::i',:::":,1"ffi::l:

stwierdzil, i2 zawarlew nim informacje nie sq wystarczaiqce do wydania opinii dla pfzedsiqwzigcia' W zwiqzkL'

z powyzszym pismami z dnia1s czerwca 2019 r',19 czerwca 2019 r. oraz 25 *':i":1 2019 r' znak.' PZ-PK-

r.7o30.3.72.20.19.KW tut. organ zwrocil sig do w6jta Gminy Stara Kornica o uzupelnieniL raportu oos Uzupelnienie

wptynqto do organu w dniu 26 sierpnia 2019 r' i 1O pa2dziernika 2019 r'

stosownie do arr.77 ust. ,1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 200g r. o udostqpnitniu informac.ii o Srodowisku

ijegoochronie,udzialespoleczefistwawochronieSrodowiskaorazoocenachodpzialywanianaSrodowisko
(Dz. U' z2018r.poz'2081 ,zpo2n'zm.) je2eli jestprzeprowadzanaocenaoddzialywaniaprl.edsigwzigcianasrodowisko,

przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach organ wlaSciwy do wydania tej decyzji zasigga opinii organu

wrasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' - prawo ochrony

srodowiska, jeZeri pranowane przedsiqwzigcie kwalifikowane jest jako instaracja, dra ktorej pozwolenie zintegrowane jest

Po przeprowadzonej analizie przedlo2onel

wvrazono oPinig jak na wstqPie'

dokumentacji oraz biorqc pod uiagq powyZsze uwarunKowanla'
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znaczqcooddzialywa6 na Srodowisko (Dz U z2016 r" poz' 71)'

Zgodniezdokumentaqqprzed|o2onqprzezW6jtaGminyStaraKornicaprzy|ismiezdnia14maja2019r'

przedmiotowa inwestycla kwarifikuje sig do pki 5 ppkt 4 zarqcznikado rozpozqdzenia fvrinistra 
srodowiska z dnia 27 

,

sierpnia 2014 r.w sprawie rodzaj6w instaracji mogqcych powodowa6 znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych

elementow przyrodniczych, albo Srodowiska jako calosci' tj instalacje w irf nVch rodzajach dzialalnoSc'

do unieszkodliwiania tub odzysku padlych lub ubitych zwierzqtlub produkt6w uboczrlych pochodzenia zwierzgcego

o zdolno.ci produkcyjnej ponad 10 ton na dobg. ponadto instaracja kwarifikuje sig do grupy przedsiqwzigc wymienionych

W$3ust.lpktS0rozporzqdzeniaRadyMinistrowzdniaglistopada20l0r.wsprawieprzedsigwzigcmogqcycn

znaczqcooddziarywac na Srodowisko. poniewa' pranowane prace prowadzone bgdq na terenie zakradu kwalifikujqcego

sig do g 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporzqdzenia, tj. chow rub hodowla zwierzqt w liczbie nie mqiejszej niz21o du'ych jednostek

przeliczeniowych inwentarza, bqdqcym przedsigwzigciem mogqcym zawsze ,n "'qio 
oddziatywac na srodowisko'

organem wlasciwym oo wydania opinii w mySl art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy oo5 jest Marszatjr wojew6dztwa Mazowieckiego'

organpozytywniezaopiniowatrealizacjqprzedmiotowegoprzedsigwziqcia.,zuwaginawykazanie

wdokumentacji,2einsta|acjanrebqdzieoddzialywa6ponadnormatywniepozagranicedzialkiwtascicie|a.

Ponadtomajqcnauwadzemo2|iwo66wystqpieniakonf|ikt6wspotecznychl|ezvuwzslgdnicpotrzeog

opracowania planu zarzqdzania odorami na etapie wystqpowania z wnioskiem o pozwolenie na uZytkowanie pieca'

TreS6niniejszejopiniizostalaprzygotowanawoparciuozgromadzonymaterialdowodowyWspraw|e

orazwiedzq wlasnq organu' , ...i.^^^ ^arrnriezo r^rarrrnKow?il1?
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