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przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem
jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i
krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) 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, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji,
porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o
których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;
11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy 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; nie dotyczy
to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do każdego elementu raportu;
17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
III.

W raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:
1) Omówienie gospodarki wodno-ściekowej;
2) Planowane
zabezpieczenia
przed
przedostaniem
się
substancji
zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych;
3) Rozprzestrzenianie się hałasu i przedstawienie wyników przeprowadzonej
analizy akustycznej w rejonie najbliższych obszarów chronionych akustycznie;
4) Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w tym
transportu;
5) Przedstawienie
propozycji
monitoringu
oddziaływania
planowanego
przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji;
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6) Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem
7) Przedstawienie analizy skumulowanych oddziaływań omawianej inwestycji z
istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami, występującymi
w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru.
IV. Do raportu należy dołączyć mapę w czytelnej skali, z zaznaczonymi miejscami
poboru wód podziemnych (studni) w pobliżu planowanej inwestycji i kierunku
spływu wód podziemnych;
V.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględnić
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub
użytkowania oraz likwidacji.

VI.

Raport winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE
W dniu 16 lutego 2010 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek firmy BIO-ENERGIA
ESP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 reprezentowanej przez
Krzysztofa Kowalskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
biogazowni rolniczej o mocy 500 kW i źródła kogeneracyjnego z włączeniem do
istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa rolno-spożywczego Ziemiopłody w
gospodarstwie rolnym Wojnowo.
Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 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 dołączył do w/w
wniosku:
− kartę informacyjną przedsięwzięcia;
− mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
− wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 44, 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z
art. 173 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy – przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o
oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
(85/337/EWG) zmieniona 3 marca 1997 r. dyrektywą 97/11/WE w załączniku II w pkt
3 lit. a) określa urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej wody
(przedsięwzięcia nie wymienione w załączniku nr I), jako mogące podlegać ocenie
oddziaływania na środowisko.
Podczas przeprowadzanej analizy przedłożonego wniosku z dnia 15 lutego 2010
r. organ stwierdził braki oraz zwrócił się o wyjaśnienie pewnych kwestii, o których
poinformował inwestora. W dniu 24 lutego 2010 r. wnioskodawca przedłożył mapę
3

sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 wskazującą przebieg kolektora nawozowego,
która stanowiła brak formalny ww. wniosku.
W oparciu o przekazane informacje Wójt Gminy Sicienko w dniu 24 lutego 2010 r.
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Żadna ze
stron na tym etapie postępowania nie wniosła swoich uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ
właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 ww. ustawy postanowienie,
o którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego. W tym celu pismami
znak:GKOŚiR.7624/3/10 z dnia 24 lutego 2010 r. wystąpiono do ww. organów o
wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 3 marca 2010 r. wnioskodawca przedłożył wyjaśnienia do wniosku z dnia 15
lutego 2010 r. Następnie w dniu 5 marca 2010 r. tut. organ przesłał powyższe wyjaśnienia
do ww. organów opiniujących oraz powiadomił o tym fakcie strony niniejszego
postępowania.
W odpowiedzi na pisma znak:GKOŚiR.7624/3/10 z dnia 24 lutego 2010 r. otrzymano:
− Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2010 r.
znak: N.NZ-40-Sc-2/10 stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu z wymogami art. 66 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu
planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
− Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 r.
znak:RDOŚ-04.OO.6613-298/10/AMP stwierdzające konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu z wymogami art. 66 ust. 1
pkt 1-8, 11-15, 17-20, a także ust. 6 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ wraz ze szczególnym uwzględnieniem:
• dołączenia mapy w czytelnej skali, z zaznaczonymi miejscami poboru wód
podziemnych (studni) w pobliżu planowanej inwestycji i kierunku spływu wód
podziemnych;
• omówienie gospodarki wodno-ściekowej;
• planowanych
zabezpieczeń
przed
przedostaniem
się
substancji
zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych;
• rozprzestrzeniania się hałasu i przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy
akustycznej w rejonie najbliższych obszarów chronionych akustycznie;
• oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w tym
transportu;
• przedstawienia
propozycji
monitoringu
oddziaływania
planowanego
przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji;
• analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem
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