
Zdzieszowice, 15 kwiecień 2014 r.

OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art.  38 oraz  art.  85  ust.  3  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  2013  r.,  poz.1235
z  późn.zm.)  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1969  r.  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) 

z a w i a d a m i a m

że  dnia  15  kwietnia  2014  r.  została  wydana  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  decyzja  nr
OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ W OLESZCE O MOCY 999 K W”

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  i  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  są  do  wglądu  w  siedzibie  Referatu
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  przy  ul.  Bolesława  Chrobrego  34   w
Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art.  49 Kpa, powyższą  decyzję  uznaje się  za doręczoną  stronom postępowania
administracyjnego  po  upływie  14  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  niniejszego
zawiadomienia.  

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych
na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach
bip.biuletyn.info.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

BURMISTRZ
      osoba pelniaca funkcję

                  Burmistrza Zdzieszowice

       mgr Sybila Zimerman

  



    Zdzieszowice, 15.04.2014 r.

OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014
          

                        

 D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1,  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
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 2013 r., poz.1235 z późn.zm.) , a także w związku z także § 3 ust. 1 pkt
45  i  pkt  80  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z
późn.  zm.),  oraz  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

po rozpatrzeniu wniosku:

KKG BIOGAZ S.A.
ul. Dziewicza 22

41-209 Sosnowiec

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pn.:"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ W OLESZCE O MOCY 9 99 KW”

na terenie działki o nr ew. 2/23, obręb Oleszka, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice 

 po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  oraz
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach,  a  także  po  po
przeprowadzeniu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach

Burmistrz Zdzieszowic
ustala

środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przeds ięwzięcia w wariancie I

 I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi ęwzięcia

Przedsięwzięcie  będzie  polegało  na  budowie  biogazowi  rolniczej  do  produkcji
odnawialnych  źródeł  energii.  Proces  produkcji  energii  będzie  polegał  na  przetwarzaniu
surowców (np.  kiszonka kukurydziana)  rolniczych w procesie  fermentacji  beztlenowej.  W
jego  wyniku  zostanie  wytworzony  biogaz  będącym  mieszaniną  gazów,  w  tym  głównie



łatwopalnego metanu. Powstałe paliwo gazowe zostanie wykorzystane do napędu jednostek
kogeneracyjnych w wyniku czego wyprodukowana zostanie energia elektryczna oraz cieplna.
Przedsięwzięcie  ma  zostać  zlokalizowane  we  wsi  Oleszka,  gmina  Zdzieszowice,  powiat
krapkowicki, województwo opolskie, na terenie działki o Nr 2/23, obręb Oleszka, gmina
Zdzieszowice.  
Powierzchnia terenu działki  Nr  2/23,  obręb Zdzieszowice,  gmina Zdzieszowice,  na  której
będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi łącznie około 25 186 m2 (2,5186 ha), w tym:
obiekty budowlane – łączna powierzchnia zabudowy do około 18 722,64 m2 (1,872264 ha),
drogi, place manewrowe, place magazynowe – powierzchnia do około 5 037,20 m 2 (0,50372
ha), pozostałe tereny w tym zielone – powierzchnia do około 1 426,16 m2 (0,142616 ha).
Powierzchnie  projektowanych  w  ramach  analizowanego  przedsięwzięcia  obiektów
budowlanych wynoszą: budynki techniczne – powierzchnia zabudowy do około 1 600,00 m2

(0,1600 ha), fermentory (2 szt.) – powierzchnia zabudowy do około 1 061,32 m2  
 (0,106132

ha),  dofermentor  –  powierzchnia  zabudowy do  około  530,66  m2
 (0,106132  ha),  zbiornik

substancji przefermentowanej – powierzchnia zabudowy około 1 446,66 m 2 (0,144666 ha),
silosy magazynowe – powierzchnia zabudowy do około 14 084,00 m2

 (1,4084 ha).
Obecnie działka przeznaczona pod lokalizację przedsięwzięcia nie jest zagospodarowana.
Teren działki nr 2/23, obręb Oleszka, gmina Zdzieszowice nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Cały teren dzieli droga gruntowa łącząca drogi
2/13 i 2/4.

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym
uwzgl ędnieniem konieczno ści  ochrony cennych warto ści  przyrodniczych,  zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uci ążliwo ści dla terenów s ąsiednich.

Na etapie przygotowania i realizacji przedsi ęwzięcia nale ży podj ąć niżej wymienione
działania:

a) wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
b) prace budowlane wykonywać  z  wykorzystaniem sprawnego sprzętu  budowlanego,

prowadzić  regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu  i  nadzorować  ich
sprawnością techniczną;

c) podczas  przerw  w  pracy  wyłączać  maszyny  i  urządzenia;  unikać  pracy  maszyn
 i urządzeń na jałowym biegu;

d) niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydoby-
te w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w
stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji;

e) odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych magazynować selek-
tywnie  z  uwzględnieniem  zasad  postępowania  z  odpadami  określonymi  
w ustawie o odpadach;

f) w trakcie  prowadzonych prac  budowlanych zachować  wszelkie  środki  ostrożności
w  celu  zapobiegania  przedostawaniu  się  zanieczyszczeń  (m.in.  związków
ropopochodnych)  do  środowiska  gruntowo-wodnego  tj.  teren  przeznaczony  na
zaplecze  budowy  oraz  bazę  materiałową  uszczelnić  i  zabezpieczyć  słabo
przepuszczalną  warstwą,  teren  budowy  wyposażyć, w  sorbenty  do  strącania
zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np.
olejów) na  wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca w fazie
budowy zapewnić zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowy;

g) wykonać trzy otwory obserwacyjne -piezometry, o których mowa w pkt 4b).

Na  etapie  eksploatacji  lub  u żytkowania  przedsi ęwzięcia  nale ży  podj ąć  niżej



wymienione działania:
a) gnojowicę  dostarczać  w  zamkniętych  beczkowozach,  przeładunek  gnojowicy  z

beczkowozu do zbiornika buforowego na substraty płynne o poj. do 155 m3 prowadzić
przy użyciu szczelnego węża z wykorzystaniem zasady wahadła gazowego;

b) gnojowicę magazynować w zbiorniku buforowym na substraty płynne; 
c) zapobiegać i ograniczać ilości powstających odpadów poprzez:

− zastosowanie w planowanej biogazowni sprawnych urządzeń oraz prowadzenie
ich regularnych przeglądów technicznych,

− optymalizację wykorzystania surowców, które magazynowane będą w szczelnych
zbiornikach,

− kontrolę i ocenę przebiegu procesów technologicznych oraz stanu technicznego
instalacji  i  urządzeń  w celu zapewnienia optymalnego zarządzania gospodarką
materiałową,

− przestrzeganie reżimu technologicznego celem niedopuszczenia do awarii, bądź
wycieków z poszczególnych elementów urządzeń;

d) wytwarzane odpady  ewidencjonować w zakresie ich ilości i jakości; 
e) odpady niebezpieczne o kodach: 13 02 05*, 15 01 10*, 15 02 02* magazynować se-

lektywnie w szczelnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach w wydzielonym po-
mieszczeniu budynku magazynowym substratów stałych;

f) odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia przekazywać odbiorcom po-
siadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami;

g) ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji (w tym dostawę substratów,
wywóz nawozu płynnego oraz transport wewnętrzny) prowadzić wyłącznie w porze
dnia;

h) poziom dźwięku wewnątrz budynku kogeneracyjnego, w którym zlokalizowana będzie
instalacja modułów kogeneracyjnych, mierzony 1 m od każdej z przegród, nie może
przekraczać 110 dB;

i) poziom dźwięku wewnątrz budynku technicznego, w którym zlokalizowana będzie w
suszarnia sedymentu pofermentacyjnego i  peleciarnia, mierzony 1 m od  każdej z
przegród, nie może przekraczać 85 dB;

j) odcieki z silosów do magazynowania kiszonki kierować do procesu fermentacji;
k) ciecz powstałą po separacji substancji pofermentacyjnej zawracać do zbiornika sub-

stancji przefermentowanej;
l) wody z terenów utwardzonych, zanieczyszczonych sokami kiszonki ujmować w sys-

tem wewnętrznej kanalizacji  deszczowej „wody brudnej”,  a następnie zawracać  do
procesu technologicznego;

m) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (niezanieczyszczonych substra-
tami) odprowadzać system wewnętrznej kanalizacji deszczowej „wody czystej”, po ich
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, do projektowanego bez-
odpływowego  zbiornika  przeciwpożarowego  o  pojemności
do 150 m3,  a  następnie  wykorzystywać  do celów przeciwpożarowych,  a także do
czyszczenia urządzeń na terenie gospodarstwa i nawadniania terenów zielonych (np.
trawników);

n) wodę z czyszczenia urządzeń poprzez system kanalizacji wewnętrznej zawracać do
procesu; 

o) ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej;
p) nadwyżki wyprodukowanego biogazu spalać w pochodni;
q) eksploatację  instalacji  do  produkcji  biogazu  prowadzić  wyłącznie  z  instalacją  do

redukcji siarkowodoru;



r) wielkość produkcji peletu prowadzić na poziomie nie większym niż 2 400 Mg/rok;
s) po  zrealizowaniu  etapu  I  substancję  przefermentowaną  –poferment,   w  ilości  ok.

6 300 m3/rok,  zawracać do procesu a pozostałą część wykorzystywać jako nawóz
naturalny jeżeli spełni ona warunki  dla nawozów naturalnych określone w ustawie o
nawozach i  nawożeniu. W przypadku nie spełnienia tych warunków  odpad o kodzie
19  06  06  (odpady  z  beztlenowego  rozkładu  odpadów  roślinnych  i  zwierzęcych)
przekazywać odpowiednim jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia;

t) po zrealizowaniu etapu II frakcję stałą pofermentu wykorzystywać do produkcji peletu,
natomiast frakcję ciekłą częściowo zawracać do komór fermentacyjnych, natomiast
pozostałą część  frakcji ciekłej wykorzystywać jako nawóz naturalny jeżeli spełni   ona
warunki  dla nawozów naturalnych określone w ustawie  o nawozach i  nawożeniu.
W  przypadku nie  spełnienia tych warunków odpad o kodzie 19 06 05 (ciecze z
beztlenowego  rozkładu  odpadów  zwierzęcych  i  roślinnych)  przekazywać
odpowiednim jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia;

u) w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych nieszczelności instalacji na bieżąco (co
najmniej   dwa  raz  w  tygodniu)  kontrolować  zawartość  studni  zlokalizowanych  na  sieci
drenażowej;

3.  Wymagania  dotycz ące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzgl ędnienia  w
dokumentacji  wymaganej  do  wydania decyzji,  o  któryc h mowa w art.  72 ust.  1,  w
szczególno ści w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o k tórej mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1,10,14 i 18   

  W dokumentacji  wymaganej do wydania decyzji  o poz woleniu na budow ę należy  
uwzgl ędni ć nast ępujące wymagania dotycz ące ochrony środowiska:
a) zaprojektować agregaty prądotwórcze o łącznej mocy elektrycznej do 999 kW
b) zaprojektować dwa silosy na kiszonkę o szczelnych ścianach, o łącznej powierzchni

do 7 200 m2 i łącznej pojemności nie większej niż 28 800 m3, wraz ze studzienkami
oraz kanalizacją technologiczną odprowadzającą odcieki do zbiornika wstępnego lub
komory fermentacyjnej ,

c) zaprojektować  szczelny  zbiornik  buforowy  na  substraty  płynne  (gnojowicę)  o
pojemności do 155 m3;

d) zaprojektować  maksymalnie  dwa  zbiorniki  fermentacyjne  przykryte  gazoszczelną
membraną, o pojemności użytkowej każdego z nich nie większej niż 3 610 m3  ;

e) zaprojektować wtórną komorę fermentacyjną (dofermentator) przykrytą gazoszczelną
membraną o pojemności nie większej niż 3 610 m3;

f) zaprojektować zbiornik substancji przefermentowanej przykryty szczelną membraną o
pojemności do 10 048 m3, pozwalającej na magazynowanie pofermentu przez okres
120 dni;

g) instalację do produkcji biogazu zaprojektować jako szczelną;
h) przewidzieć usuwanie siarkowodoru z biogazu poprzez dodawanie niewielkich ilości

powietrza  do  komory  fermentacyjnej,  a  także  redukcję  w   węźle  odsiarczającym
wyposażonym w filtr z węglem aktywnym;

i) silos, w którym zakiszane i przechowywane będą kiszonki, szczelnie przykrywać folią
lub innymi materiałami minimalizującymi emisję;

j) przewidzieć separator substancji pofermentacyjnej (etap II);
k) przewidzieć szczelny plac magazynowy pod separatorem substancji pofermentacyjnej

wyposażony  w  sieć  kanalizacyjną  odprowadzającą  odcieki  do  zbiornika  substancji
przefermentowanej (etap II); 



l) przewidzieć  ogrzewanie  linii  suszarniczej  ciepłą  wodą  z  chłodzenia  jednostek
kogeneracyjnych (etap II);

m) przewidzieć linię do produkcji peletu o wydajności nie większej niż 1500 kg/h (etap II);
n) węzeł granulacji peleciarni wyposażyć w odciąg,  którego powietrze będzie kierowane

na filtr workowy gwarantujący stężenie pyłu za filtrem na poziomie nie wyższym niż  
10 mg/m3, przewidzieć zawracanie powietrza do wnętrz budynku (etap II);

o) przewidzieć wydzielone, zadaszone pomieszczenie przeznaczone do magazynowania
odpadów  niebezpiecznych,  wyposażone  w  nieprzepuszczalne  podłoże  i
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

p) zaprojektować  nie  więcej  niż  3  szt.  wylotów  spalin  silników  gazowych,  każdy  o
poziomie mocy akustycznej nie większej niż 73 dB;

q) zaprojektować chłodnię wentylatorową, do chłodzenia silników gazowych, o poziomie
mocy akustycznej nie większej niż 85 dB;

r) zaprojektować  maks.  6  szt  mieszadeł  (silników  elektrycznych  zainstalowanych  na
bocznych ścianach komór):
� maks. 2 szt. na każdą z dwóch komór fermentacyjnych; 
� maks. 2 szt.  w dofermentorze

         o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większej niż 75 dB;
s) zaprojektować,  dla  każdej  z  dwóch  komór  fermentacyjnych,  system  transportu

biomasy stałej, w postaci napędu składającego się z max 3 silników elektrycznych, o
poziomie  mocy  akustycznej  każdego z  nich  nie  większej  niż  75  dB (łącznie  do  6
silników elektrycznych, po 3 na każdą komorę);

t) zaprojektować budynek kogeneracyjny o izolacyjności akustycznej każdej z przegród
nie mniejszej niż: dla ścian – 50 dB, dla dachu – 40 dB;

u) zaprojektować budynek techniczny, o izolacyjności akustycznej każdej z przegród nie
mniejszej niż: dla ścian – 50 dB, dla dachu – 40 dB;

v) przewidzieć wykonanie systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej z podziałem na
system „wody czystej” i wody brudnej”; 

w) przewidzieć separator substancji ropopochodnych; 
x) przewidzieć wykonanie szczelnego bezodpływowego zbiornika przeciwpożarowego o

pojemności 150 m3 na tzw. „czyste wody” opadowe i roztopowe;
y) przewidzieć wykonanie systemu rur drenażowych ze studzienkami kontrolnymi wokół

zbiorników oraz silosu magazynującego substrat;
z) przewidzieć trzy otwory obserwacyjne – piezometry (jeden zlokalizowany na kierunku

dopływu  wód-w  pobliżu  granicy  działki  po  stronie  wschodniej,  natomiast  dwa  na
kierunku  odpływu  wód   tj.:  jeden   po  stronie  zachodniej  fermentatorów  i
dofermentatora i jeden po stronie północnej silosu na kiszonki);

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii p rzemysłowych, w odniesieniu
do  przedsi ęwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzaj ących  zagro żenie  wyst ąpienia
powa żnych awarii  w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. -  Prawo ochrony
środowiska.

Przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  stwarzających  zagrożenie
występowania poważnych awarii przemysłowych.

5.Wymogi  w  zakresie ograniczania transgranicznego  oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsi ęwzięć, dla których przeprowadzono post ępowanie w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko.



    Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72  ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).

6. Monitoring oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko
a) Prowadzić monitoring jakości wód podziemnych w zakresie oznaczenia: liczby Esche-

richia coli, bakterii grupy coli, sumy pestycydów, pH, barwy, mętności, stężenia azo-
tanów, stężenia azotynów, sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych;

b) Próbki pobierać z częstotliwością dwa razy w ciągu roku, z 3 projektowanych otworów
obserwacyjnych – piezometrów (jeden zlokalizowany na kierunku dopływu wód-w po-
bliżu granicy działki po stronie wschodniej, natomiast dwa na odpływie wód tj.: jeden
po stronie zachodniej w pobliżu fermentatorów i dofermentatora i jeden po stronie pół-
nocnej silosu na kiszonki na granicy działki);

c) Wyniki pomiarów przekazywać właściwemu organowi ochrony środowiska, w terminie
1 miesiąca po wykonaniu badań.

Podstaw ę uzgodnienia stanowi:
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Biogazownia rolnicza w Oleszce
o  mocy  do  999  kW”,  opracowany  przez  Integrum  Consulting  Walczak  Jarosław,  Daniel
Konopacki, Monika Gawłowska, wrzesień 2013r. wraz z uzupełnieniami.

Uzasadnienie

W dniu  03.10.2013 r.  wpłynął  do  tut.  urzędu wniosek firmy KKG BIOGAZ S.A.  o
podjęcie  zawieszonego  postępowania  (postanowienie  Burmistrza  Zdzieszowic  -  znak
OŚ.6220.3.2013.JBG  z  dnia  05.08.13  r.)  w  sprawie  wydana  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na budowie  biogazowni  rolniczej  w
Oleszce o mocy 999 kW.  

W związku z faktem, iż  przyczyną  zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie
była konieczność dołączenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (postanowienie RDOŚ
w  Opolu  z  22.07.13  r.  znak  WOOŚ.4241.209.2013.MJ  i  opinia  sanitarna  PPIS  w
Krapkowicach z dnia 19.07.13 r. znak NZ/TM-4325-20/13 ) Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z
art. 97 §2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na
żądanie  strony  podjął  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji (postanowienie Burmistrza
Zdzieszowic znak OŚ.6220.3.1.2013.JBG z dnia 04.10.13 r.)

Do  wniosku  został  załączony  raport  oddziaływania  na  środowisko  inwestycji  jw.,
sporządzony  przez  Integrum  Consulting  Walczak  Jarosław,  Daniel  Konopacki,  Monika
Gawłowska zgodnie z art. 66 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 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), mapy ewidencyjne,
wypis z ewidencji gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz



zapis raportu na informatycznym nośniku danych.

Ocena  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko,  prowadzona
przez  Burmistrza  Zdzieszowic,  wymaga,  na  podstawie  art.  79  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,
zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu.  W  związku  z  tym,  w
oparciu  o  art.  33  cytowanej  ustawy,  zawiadomieniem  z  dnia  04.10.2013  r.  znak
OŚ.6220.3.1.2013.JBG, informacja o wniosku oraz załączonym do niego raporcie została
przekazana do publicznej wiadomości, tj. informacja o:
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko,
- wszczęciu postępowania,
- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii,
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest
ona wyłożona do wglądu,
- możliwości składania uwag i wniosków,
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin
ich składania,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków.

W zawiadomieniu organ, wskazał, że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia,  prowadzone jest
na rzecz firmy KKG BIOGAZ z siedzibą  w Sosnowcu, a organem właściwym do wydania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia  jest
Burmistrz Zdzieszowic.  Społeczeństwo zostało poinformowane o organach właściwych do
wydania opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zawiadomieniu organ wskazał,  że każdy może zapoznać  się  z wnioskiem oraz
pozostała dokumentacją  sprawy (  w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko) od dnia publicznego wywieszenia zawiadomienia, w siedzibie urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w pokoju B 207 w godzinach od 7.30-
15.30.  Ponadto wskazał,  że każdy może składać  uwagi i  wnioski odnośnie planowanego
przedsięwzięcia  w  formie  pisemnej  pod  w/w adresem,  ustnie  do  protokołu  lub  w  formie
elektronicznej  od  dnia  04.10.13  r.  do  25.10.13  r.  (włącznie)  a  organem  właściwym  do
rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic. 

Stosownie  do dyspozycji  art.  3 ust.  1  pkt  11 ustawy o udostępnianiu informacji  o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, informacje o planowanym przedsięwzięciu zostały podane do
publicznej wiadomości, poprzez zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty w dniach od
05.10.13 r. do 28.10.13 r.:
1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  organu właściwego w sprawie tj. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
2. udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach,
3.  wywieszenie zawiadomienia na  tablicy ogłoszeń  w miejscu inwestycji  w miejscowości
Oleszka. 
   

W dniu  07.04.2014 r.  podane zostało  do publicznej  wiadomości  zawiadomienie o



zakończeniu  zbierania  materiałów  i  dowodów  (w  ramach  prowadzonego  postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla
w/w przedsięwzięcia) i możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty niniejszego
ogłoszenia.  Zawiadomienie  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  dniach  od  08.04.14  r.  do
14.04.14 r. (włącznie):
1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  organu właściwego w sprawie tj. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
2. udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach,
3.  wywieszenie zawiadomienia na  tablicy ogłoszeń  w miejscu inwestycji  w miejscowości
Oleszka. 

W trakcie  prowadzonego  postępowania  z  udziałem społeczeństwa  w określonym
terminie  do Burmistrza Zdzieszowic nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W ten sposób zrealizowano dyrektywę zapewniania udziału społeczeństwa zawartą
m.in. w treści art. 85 ust 2 pkt 1 lit a 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 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), jednakże
wobec nie zgłoszenia żadnych uwag i wniosków na tym etapie postępowania, wynikający z
tego przepisu wymóg opisania w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski złożone w ramach
udziału społecznego – jest bezprzedmiotowy. 
 

W dniu 04.10.2013 r., zgodnie z art. 77  ust 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2  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 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic przesłał przedmiotowy raport wraz z
wnioskiem  inwestora  oraz  informacją  o  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego. do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w celu jego uzgodnienia. 

W toku prowadzonego postępowania w dniu 24.10.2013 r.  Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach opinią sanitarną z dnia 22.10.13 r. znak NZ/GJ-4325-
32/13  zaopiniował  pozytywnie  warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  pod
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami: 
„uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki, w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
określonych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko...sporządzonym na
etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

W związku ze zmianą materiału dowodowego (uzupełnienie przez Inwestora złożonego
raportu  o zmianę zagospodarowania pofermentu) Burmistrz Zdzieszowic w dniu 17.03.14 r.
wystąpił  do   Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o
podtrzymanie  stanowiska  zawartego  w  opinii  jw.,  przedstawiając  jednocześnie
zaktualizowaną kopię uzupełnienia raportu.  
PPIS w Krapkowicach pismem z dnia 21.03.14 r. (data wpływu do tut. urzędu 26.03.14 r.)
znak NZ/GJ-4325-32/13/14 informujące, iż po zapoznaniu się z otrzymanym uzupełnieniem
do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” ww inwestycji podtrzymuje swoje stanowisko
zawarte w opinii znak NZ/GJ-4325-32/13 z dnia 22.10.13 r.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu po przeanalizowaniu dokumentacji w



piśmie nr  WOOŚ.4242.88.2013.ES.1 z  05.11.201 r.  wystąpiła  do Burmistrza  Zdzieszowic
o informację na temat rodzajów terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. 
W piśmie nr OŚ.6220.3.3.2013.JBG  z dnia 18.12.2013 r.  Burmistrz Zdzieszowic udzielił
informacji w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w piśmie nr WOOŚ.4242.88.2013.ES.2 z 05.11.2013 r. wezwano inwestora o
uzupełnienie  „Raportu…”,  zawiadamiając  równocześnie  o  braku  możliwości  załatwienia
sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ.  Przy piśmie z 9.11.2013r. (data
wpływu do RDOŚ w Opolu 20.11.2013r.) uzupełniono „Raport….”. 

Równocześnie  w  piśmie  nr  DWiK/4077/2013  z  dnia  14.11.2013r.  Komunalne
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Gogolin  Sp.  z  o.o.  wniosło  o  dogłębną  analizę
oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia  z  uwagi  na jego lokalizację  w odległości
około 60 m od studni głębinowej zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości Gogolin.

W związku z powyższym oraz z uwagi na niekompetentność uzupełnienia w piśmie nr
WOOŚ.4242.88.2013.ES.4  z  06.12.2013  ponownie  wezwano  inwestora  do  uzupełnienia
raportu. W pismach z dnia 30.12.2013 r. oraz 24.01.2014 r. inwestor uzupełnił dokumentację.

Z  uwagi  na  lokalizację  przedsięwzięcia  w  pobliżu  studni  głębinowej,  w  piśmie  nr
WOOŚ.4242.88.2013.ES.5 z 21.01.2014 r. wystąpiono o opinię  do Regionalnego Zarządu
Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu.  W  piśmie  ZO-071-4/14  z  10.02.2014r.  RZGW  we
Wrocławiu wyraził stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W  piśmie  z  04.03.2014  r.  inwestor  wniósł  o  wstrzymanie  wydania  postanowienia
uzgadniającego  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  z  uwagi  na  zmianę  sposób
zagospodarowania  substancji  pofermentacyjnej.  W  związku  z  powyższym  w  piśmie   nr
WOOŚ.4242.88.2013.ES.7  z  06.03.2014  r.  organ  poinformował  o  braku  możliwości
załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ. W piśmie z dnia
04.03.2014r.  inwestor  przedłożył  informacje   dot.  zagospodarowania  pofermentu  oraz
lokalizacji piezometrów.

Planowane  przedsięwzięcie  zostało  zakwalifikowane  zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  45
(instalacje  do  produkcji  paliw  z  produktów  roślinnych,  z  wyłączeniem  instalacji  do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  89,  poz.  625,  z  późn.  zm.)  o  zainstalowanej  mocy
elektrycznej  nie  większej  niż  0,5  MW  lub  wytwarzających  ekwiwalentną  ilość  biogazu
rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej) oraz pkt 80
(instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §
2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy
elektrycznej  nie  większej  niż  0,5  MW  lub  wytwarzających  ekwiwalentną  ilość  biogazu
rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,  a także
miejsca  retencji  powierzchniowej  odpadów  oraz  rekultywacja  składowisk  odpadów)
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź. zm.) do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem  przedsięwzięcia  jest  budowa  biogazowni  o  mocy  do  999  kW,
zlokalizowanej  na  terenie  działki  o  nr  ewid.  2/23  obręb Oleszka. Do  produkcji  biogazu  
w procesie fermentacji beztlenowej wykorzystywane będą ciekłe i stałe odpady z produkcji
rolniczej i  przemysłu spożywczego oraz biomasy w postaci plonów roślin energetycznych.
Wytworzone paliwo gazowe zostanie wykorzystane do napędu jednostek kogeneracyjnych
w wyniku czego wytworzona zostanie energia elektryczna oraz cieplna.
Inwestycję planuje się realizować w dwóch etapach:
� Etap I - budowa biogazowni rolniczej, w ramach którego planuje się budowę:



− zbiornika  buforowego  na  substraty  płynne  o  średnicy  do  7  m,  wysokości  do  4  m  i
pojemności do 155 m3;

−  dwóch  silosów  przejezdnych  do  magazynowania  kiszonki  kukurydzianej  o  łącznej
powierzchni do 7 200 m2  i łącznej  objętości do 28 800 m3;

− komory fermentacyjne (fermentory), o średnicy do 24 m, wysokości do 8 m (maksymalne
zagłębienie zbiorników w gruncie do 4 m) i pojemności do 3 610 m3 – do 2 szt.,

−  wtórnej komory fermentacyjnej (dofermentoru) o poj. do 3 610 m3;
−  obiektu pomiędzy fermentorami a dofermentorem, w którym zainstalowane będą zwory

rozdzielające  płynny  substrat  pomiędzy  fermentory,  pompy  transportujące  masę
fermentacyjną  do  dofermentora  oraz  zbiornika  końcowego,  instalację  ciepłociągów,
gazociągów oraz instalacje elektryczne;

−  obiektu  kondensacji  gazu,  w  którym  znajdować  się  będzie  pompa  służąca  do
odpompowania skraplanej cieczy z rurociągów gazowych;

− zbiornika  substancji  przefermentowanej,  o  średnicy  do  40  m,  wysokości  do  8  m  i
pojemności do 10 048 m3. Pojemność zbiornika pozwala na magazynowanie pofermentu
przez okres około 120 dni; 

− zespołu budynków technicznych, w którym znajdować się będą:
• agregaty prądotwórcze, o łącznej mocy elektrycznej do 999 kW oraz cieplnej do

999 kW, pracujące w oparciu o biogaz wytwarzany w biogazowni,
• węzeł cieplny służący do przekazywania ciepła do systemów grzewczych komór

fermentacyjnych oraz rozprowadzenia ciepła do zewnętrznych odbiorców,
• stacja  transformatorowa  oraz  rozdzielnia  elektryczna  na  potrzeby

zainstalowanych w budynku agregatów prądotwórczych,
• maszyny i sprzęt potrzebny do obsługi biogazowni,
• pomieszczenia  dla  pracowników  obsługujących  instalację  m.in.  biuro,  toalety,

szatnie, jadalnie,
− wieży chłodniczej na zewnątrz budynku technicznego;
− wjazdu oraz systemu dróg dojazdowych i placów umożliwiających obsługę wszystkich w/w

obiektów biogazowni.
� Etap II, w ramach którego planuje się budowę:
− separatora  substancji  pofermentacyjnej  wraz  z  szczelnym placem magazynowym pod

wyposażonym  w  sieć  kanalizacyjną  odprowadzającą  odcieki  do  zbiornika  substancji
przefermentowanej; 

− instalacji do suszenia sedymentu pofermentacyjnego  i produkcji peletu o wydajności 1500
kg/h  zlokalizowanej  w  odrębnym  budynku  wraz  z  węzłem  granulacji  peleciarni
wyposażonym  w  odciąg,   którego  powietrze  będzie  kierowane  na  filtr  workowy
gwarantujący stężenie pyłu za filtrem na poziomie nie wyższym niż 10 mg/m3, 

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsięwzięcia związane z
odprowadzaniem wód opadowych:
a) wariant I (preferowany przez inwestora) przewiduje odprowadzenie wód opadowych i roz-

topowych z terenów utwardzonych (niezanieczyszczonych substratami) po podczyszcze-
niu w separatorze substancji ropopochodnych do projektowanego zbiornika przeciwpoża-
rowego o pojemności 150 m3; 

b) wariant II przewiduje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzo-
nych (niezanieczyszczonych substratami) do rowu melioracyjnego.

Po analizie treści przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę, że w wariancie wska-
zanym przez inwestora planuje się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów



przeciwpożarowych, a także do czyszczenia urządzeń na terenie gospodarstwa i nawadnia-
nia terenów zielonych (np. trawniki) co spowoduje ograniczenie zużycia wody z wodociągu
oraz, że wariant ten pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska w niniejszym po-
stanowieniu organ uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w wariancie I.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w okresie realizacji przedsię-
wzięcia uzależniona będzie od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Największa emisja
związana będzie z robotami budowlanymi w tym ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi oraz
przygotowaniem podłoża pod fundamenty silosów na kiszonkę oraz zbiorników fermentacyj-
nych. Emisja zanieczyszczeń będzie również generowana przez pojazdy budowlane zasilane
silnikami spalinowymi, które będą wykorzystywane podczas prac ziemnych oraz do przywo-
zu materiałów niezbędnych do budowy biogazowni. Emisja pochodząca z czynności prowa-
dzonych na etapie prac budowlanych ze względu na krótkotrwały charakter nie wpłynie w
sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.
Na etapie eksploatacji źródłami emisji substancji do powietrza będą: 

− węzeł kogeneracyjny wytwarzający w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną;
− pochodnia (spalania biogazu w sytuacji awarii silnika, lub konserwacji, wymiany fil-

trów i oleju, itp.);
− fermentory, w których bezpośrednio zachodzi proces fermentacji metanowej i produk-

cja biogazu- przenikanie niedużych, ilości biogazu przez membranę; 
− proces załadunku kiszonki do komór fermentacyjnych;
− pojazdy dostarczające biomasę  do procesu fermentacji  oraz spycharko–ładowarka

załadunek biomasy do procesu fermentacji;
Proces separacji pofermentu nie będzie związany z emisją pyłu – separowany pofer-

ment jest wilgotny. Nie będzie też wiązał się z emisją substancji gazowych – poferment jest
ustabilizowany biologicznie i nie wydziela substancji lotnych, w tym zapachowych.

Do produkcji peletu (etap II) wykorzystywana będzie wysuszona frakcja stała pofer-
mentu oraz słoma. Węzeł granulacji peletu, będzie wyposażony w filtr workowy, gwarantują-
cy stężenie pyłu za filtrem na poziomie maksimum 10 mg/m3. Odpylone gazy będą kierowa-
ne do wnętrza budynku węzła produkcji peletu. Pył odseparowany w odpylaczu filtracyjnym
będzie zawracany do silosu przyjęciowego i ponownie do procesu produkcyjnego.
Największą uciążliwością związaną z funkcjonowaniem biogazowni jest emisja odorów. 
Głównymi źródłami emisji odorów będzie:

− proces kiszenia kukurydzy w silosach,
− transport gnojowicy,
− załadunek substratów do zbiornika wstępnego.

Lokalizacja silosów na kiszonki oraz komór fermentacyjnych będzie spełniała wyma-
gania  określone  w  rozporządzeniu Ministra  Rolnictw  i  Gospodarki  Żywnościowej  z  dnia
7 października 1997 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z  2014, poz. 81).

Niezależnie od powyższego w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją odo-
rów planowane jest:
− wykonanie hermetycznej instalacji technologicznej w tym: zbiorników fermentacyjnych i

dofermentacyjnych wyposażonych w gazoszczelną  przykrywę  oraz szczelnych zbiorni-
ków na masę pofermentacyjną,

− zabezpieczenie silosów magazynujących kiszonkę szczelną folią,
− dostarczanie  gnojowicy  w  zamkniętych  beczkowozach  oraz  przeładunek  gnojowicy  z

beczkowozu przy użyciu szczelnego węża z wykorzystaniem zasady wahadła gazowego,
− usuwanie siarkowodoru z biogazu poprzez dodawanie niewielkich ilości powietrza do ko-

mory fermentacyjnej,  (siarkowodór utleniany jest przy tym przez odpowiednie szczepy



bakterii do siarki elementarnej), a także w  węźle odsiarczającym (filtr z węglem aktyw-
nym),

W chwili  obecnie brak jest uregulowań  prawnych w zakresie ochrony powietrza ze
względu na emisję odorów.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika,
że poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie wystąpią przekroczenia po-
ziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji.  

Najbliższe  i  jedyne  zabudowania  znajdujące  się  w  sąsiedztwie  inwestycji  to  tereny
zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w kierunku północnym, w odległości ok. 50 metrów
(działka nr 2/12) oraz ok. 115 metrów (działka nr 3/3) od granic inwestycji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią zakłócenia akustyczne, związane z pracami
budowlanymi, wykonywanymi przy użyciu ciężkiego sprzętu do prowadzenia prac ziemnych
oraz ruchem ciężkich pojazdów po budowie i  drogach dojazdowych do budowy.  Mogące
wystąpić  negatywne  oddziaływania  w  tym  zakresie  będą  przejściowe,  a  nasilenie
uciążliwości  zależne  będzie  od  danej  fazy  robót  budowlanych.  Ocenia  się,  że  przy
wyeliminowaniu  prac  budowlanych  w  porze  nocnej,  etap  realizacji  przedsięwzięcia  w
dłuższym okresie czasu nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji będzie źródłem emisji hałasu przemysłowego i
drogowego  do  środowiska.  Głównymi  źródłami  hałasu,  kształtującymi  klimat  akustyczny
wokół terenu inwestycji, będą: 
� węzeł produkcji biogazu

− komory  fermentacyjne  2  szt.  –  napędy  mieszadeł  zainstalowane  na  ścianach
bocznych komór

− dofermentor 1 szt. – napędy mieszadeł zainstalowane na ścianach bocznych komory,
− urządzenia do dozowania stałych substratów fermentacji – napęd systemu transportu

biomasy do fermentorów;
� węzeł kogeneracyjny

− budynek  kogeneracyjny,  w  którym  zlokalizowana  będzie  instalacja  modułów
kogeneracyjnych.  Każdy moduł będzie wyposażony w silnik gazowy umożliwiający
odzysk ciepła z systemu chłodzenia silnika;

− wyloty spalin z silników gazowych – 3 szt. 
− chłodnia wentylatorowa do chłodzenia silników gazowych, zainstalowana na zewnątrz

budynku kogeneracyjnego;
� instalacja do suszenia sedymentu pofermentacyjnego i produkcji peletu zlokalizowana w

projektowanym budynku;
� pojazdy  samochodowe  poruszające  się  po  terenie  inwestycji,  dostarczające  substraty

(według informacji  zawartych  w raporcie  gnojowica  będzie  dostarczana  tylko  w  miesiącu
wrześniu)  i  odbierające płynny nawóz oraz spycharko-ładowarka,  poruszająca się  między
silosami przejezdnymi kiszonki, a urządzeniami do dozowania stałych substratów fermentacji,
za pomocą której biomasa stała będzie przemieszczana do zasobników tych urządzeń oraz
ubijająca kiszonkę w silosie przejazdowym.

W raporcie  o oddziaływaniu na środowisko przeprowadzono obliczenia propagacji
hałasu w środowisku, dla pory dziennej i nocnej (z wyłączeniem ruchu pojazdów po terenie
przedsięwzięcia  w  porze  nocnej),  z  uwzględnieniem  okresu  o  wzmożonym  transporcie
kołowym, związanym z dostarczaniem substratów. Z przeprowadzonych w raporcie obliczeń
emisji hałasu w środowisku wynika, że przy założonych rozwiązaniach, dotyczących poziomu
dźwięku, mocy akustycznych urządzeń, wyeliminowania ruchu pojazdów w porze nocnej, nie
wystąpią  przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na ww. terenach, określonych
dla pory dziennej i nocnej.



Niezanieczyszczona  gleba  i  inne  materiały  występujące  w  stanie  naturalnym,
wydobyte  w  trakcie  robót  budowlanych  wykorzystane  zostaną  do  celów budowlanych  w
stanie naturalnym na terenie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy
z  dnia  14.12.2012r.  o  odpadach (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  21)  ww.  ziemia  i  gleba,  nie
wypełniające definicji odpadu, wyłączone są z regulacji przytoczonej ustawy odpadowej.
W  Raporcie  i  jego  uzupełnieniu  przedstawiono  planowany  sposób  gospodarowania
odpadami,  jak  również  miejsca  i  sposób  ich  magazynowania.  Odpady  sklasyfikowano
zgodnie  ww.  ustawą  o  odpadach oraz  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206), w związku z art.
250 wspomnianej ustawy oraz określono ich szacunkowe ilości w skali rocznej. 

W celu zapobiegania i ograniczania ilości powstających odpadów na etapie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się: 
− zastosowanie  w  planowanej  biogazowni  sprawnych  urządzeń  oraz  prowadzenie  ich

regularnych przeglądów technicznych,
− optymalizację  wykorzystania  surowców,  które  magazynowane  będą  w  szczelnych

zbiornikach,
− kontrolę i ocenę przebiegu procesów technologicznych oraz stanu technicznego instalacji 

i urządzeń w celu zapewnienia optymalnego zarządzania gospodarką  materiałową,
− przestrzeganie  reżimu  technologicznego  celem  niedopuszczenia  do  awarii,  bądź

wycieków z poszczególnych elementów urządzeń.
Podczas  realizacji  inwestycji  w  wyniku  prowadzonych  prac  budowlanych  i

instalacyjnych wytwarzane będą głównie odpady z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z
terenów zanieczyszczonych)) katalogu odpadów, o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17
01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11 w sumarycznej ilości około
100 Mg/rok.  Ponadto na etapie prowadzenia ww. prac, w mniejszych ilościach, wytwarzane
będą odpady niebezpieczne o kodzie: 13 01 05 * i zmieszane odpady komunalne o kodzie:
20  03  01.   Obowiązek  zagospodarowania  odpadów  powstałych  podczas  ww.  robót
spoczywać  będzie  na  ich  wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  selektywnego
magazynowania  odpadów  z  uwzględnieniem  zasad  postępowania  z  odpadami
niebezpiecznymi  oraz odpadami  nadającymi  się  do  ponownego wykorzystania  w sposób
zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. 

Głównym  celem  beztlenowego  przetwarzania  biomasy  organicznej  w  planowanej
biogazowni  będzie  wytwarzanie  biogazu  oraz  przefermentowanego  produktu.  Po
zrealizowaniu  etapu  I  (budowa  biogazowni  bez  urządzenia  separującego  poferment)
substancja  przefermentowana  w  ilości  ok.  6  300  m3 zawracana  będzie  do  procesu
fermentacji. Pozostała część substancji przefermentowanej   spełniająca wymagania    dla
nawozów  naturalnych  określone  w  ustawie   o  nawozach  i   nawożeniu, wykorzystana
zostanie jako nawóz naturalny. Natomiast odpad o kodzie 19 06 06 (odpady z beztlenowego
rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych) przekazywany będzie odpowiednim jednostkom
posiadającym stosowne zezwolenia. Po zrealizowaniu etapu II (budowa separatora, suszarni
oraz linii do produkcji peletu) frakcja stała pofermentu wykorzystywana będzie do produkcji
peletu,  natomiast  frakcja ciekła częściowo zawracana będzie do  komór  fermentacyjnych,
pozostała  część,  spełniająca  warunki   dla  nawozów naturalnych  określone  w  ustawie  o
nawozach i  nawożeniu wykorzystana będzie  jako nawóz naturalny.   Natomiast  odpad o
kodzie  19  06  05  (ciecze  z  beztlenowego  rozkładu  odpadów  roślinnych  i  zwierzęcych)
przekazywany będzie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

Ponadto na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne
o kodach: 13  02 05*,15  01 10*, 15 02 02*,  16 02 13*, w przewidywanej ilości około 1,5
Mg/rok oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 02 03, 16 02



14, 20 03 01, w szacowanej ilości około 7,0 Mg/rok. 
Wytworzone  odpady będą  wstępnie  magazynowane  w  kontenerach  i  pojemnikach
ustawionych  w wyznaczonych miejscach na terenie należącym do inwestora i przekazywane
będą  uprawnionym  jednostkom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  w  zakresie
gospodarowania  odpadami.  Miejsce  magazynowania  odpadów  niebezpiecznych
przewidziano  w  budynku  magazynowym  substratów  stałych,  tj.:  w  pomieszczeniu
zadaszonym,  posiadającym  utwardzone,  nieprzepuszczalne  podłoże  i  zabezpieczonym
przed dostępem osób postronnych.

Przedstawiony w raporcie i jego uzupełnieniach sposób gospodarowania wytworzonymi
odpadami pozwoli spełnić wymagania ochrony środowiska w tym zakresie.

W  trakcie  budowy  istnieje  niebezpieczeństwo  zanieczyszczenia  gruntów  i  wód
podziemnych  substancjami  ropopochodnymi  pochodzących  z  wykorzystywanego  sprzętu
budowlanego  (samochody  ciężarowe,  maszyny  budowlane),  magazynowanych  olejów,
smarów i  innych materiałów niezbędnych do bieżącej  eksploatacji  i  konserwacji  sprzętu.
W  celu  zminimalizowania  niebezpieczeństwa  skażenia  środowiska  gruntowo-wodnego
zaplecze  budowy  zorganizowane  zostanie  na  terenie  utwardzonym,  zabezpieczonym
warstwą  słabo  przepuszczalną.  Oleje,  smary,  ropa  przechowywane  będą  w  szczelnych
pojemnikach.    
Na etapie budowy zorganizowane zostanie  właściwe zaplecze sanitarno – higieniczne dla
pracowników budowy.

Eksploatacja przedmiotowej biogazowi nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków
przemysłowych. Odcieki z silosów przejezdnych do magazynowania kiszonki wyposażone
będą  w system przejmowania tych odcieków i kierowania ich do procesu fermentacji.  Dla
potrzeb  zatrudnionych  pracowników  w  budynku  technicznym  zostaną  wydzielone
pomieszczenia  socjalne  i  biurowe.  Zaplecza  te  będą  zasilane  w  wodę  z  gminnej  sieci
wodociągowej, ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z dróg oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane będą
do wewnętrznej  kanalizacji  deszczowej  z  podziałem na  kanalizację  „wody czystej”  oraz
„wody brudnej”. W system kanalizacji „wody brudnej” ujęte będą odcieki powstałe podczas
procesów  zakwaszania  oraz  wody  z  terenów  utwardzonych  zanieczyszczonych  sokami
kiszonki, które zawracane będą do procesu technologicznego. Wody opadowe i roztopowe z
pozostałych terenów utwardzonych (niezanieczyszczone substratami) odprowadzane będą
po  podczyszczeniu  w  separatorze  substancji  ropopochodnych,  do  bezodpływowego
zbiornika o pojemności 150 m3, a następnie wykorzystywane do celów przeciwpożarowych, a
także do czyszczenia urządzeń na terenie gospodarstwa i nawadniania terenów zielonych
(np. trawniki). Woda z czyszczenia urządzeń poprzez system kanalizacji wewnętrznej będzie
zawracana do procesu.

Po  analizie  przedłożonych  materiałów  w  tym  opinii  RZGW  we  Wrocławiu  tut.  organ
stwierdził, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym środkowej
Odry w granicach:
− jednolitej  części wód powierzchniowych (JCWP)  PLRW6100017117569 Jasionna,  która

jest  fragmentem  scalonej  części  wód  powierzchniowych  (SCWP)  Odra  od  Kanału
Gliwickiego do Osobłogi o kodzie SO1101. JCWP Jasionna została sklasyfikowana jako
typ 17 – potok nizinny piaszczysty, której status określono jako naturalny o złym stanie i
która  jest  zagrożona  nieosiągnięciem  celów  środowiskowych  w  2015r.,  co  najmniej
dobrego  stanu  ekologicznego  oraz  dobrego  stanu  chemicznego  wód.  Dla  tej  JCWP
zostało  również  przewidziane  odstępstwo  od  celów  środowiskowych  (derogacja)  ze
względu na warunki naturalne.

− jednolitej  części  wód  podziemnych  (JCWPd)  116  o  kodzie  PLGW6220116,  która
charakteryzuje  się  dobrym  stanem  ilościowym  i  chemicznym  i  nie  jest  zagrożona



nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015r. Przedmiotowe JCWPd ujęta jest  w wykazie
obszarów chronionych tj. w wykazie jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru
wody  na  potrzeby  zaopatrzenia  w  ludności  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia.  Dla
przedmiotowej studni głębinowej nie został ustanowiony teren ochrony pośredniej ujęcia
wody.

Przedsięwzięcie realizowane i eksploatowane w sposób określony w niniejszej  decyzji tj.
przy zastosowaniu:
− szczelnej instalacji do produkcji biogazu;
− systemu wewnętrznej  kanalizacji  deszczowej  z  podziałem na system „wody czystej”  i

wody brudnej”; 
− separatora substancji ropopochodnych; 
− szczelnego  bezodpływowego  zbiornika  przeciwpożarowego  na  tzw.  „czyste  wody”

opadowe i roztopowe;
− technologii polegającej na:

• kierowaniu odcieków z silosów do magazynowania kiszonki do procesu fermentacji;
• magazynowaniu gnojowicy w szczelnym zbiorniku buforowym na substraty płynne; 
• zawracaniu  cieczy  powstałej  po  separacji  do  zbiornika  substancji

przefermentowanej;
• ujmowaniu  wód  z  terenów  utwardzonych,  zanieczyszczonych  sokami  kiszonki  w

system wewnętrznej kanalizacji deszczowej „wody brudnej”, a następnie zawracaniu
do procesu technologicznego;

• odprowadzaniu  wód  opadowych  i  roztopowych  z  terenów  utwardzonych
(niezanieczyszczonych  substratami)  system  wewnętrznej  kanalizacji  deszczowej
„wody  czystej”,  po  podczyszczeniu  w  separatorze  substancji  ropopochodnych,  do
projektowanego bezodpływowego zbiornika przeciwpożarowego;

• odprowadzaniu ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej  nie spowoduje
pogorszenia stanu wód, a tym samym nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów
środowiskowych rzeki Jasionna i JCWPd 116. Ponadto wokół  zbiorników oraz silosu
magazynującego  substrat  zostanie  wykonany  systemu  rur  drenażowych  ze
studzienkami kontrolnymi, których zwartość będzie na bieżąco kontrolowana w celu
stwierdzenia ewentualnych nieszczelności instalacji.

W  związku  z  powyższym  biorąc  pod  uwagę  lokalizację  studni  głębinowej  po  stronie
północnej  przedmiotowego  przedsięwzięcia  oraz  zachodni  kierunku  spływu  wód
podziemnych ocenia się,  że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić  zagrożenia dla
studni zaopatrującej w wodę mieszkańców  gminy Gogolin. 

Równocześnie kierując się  zasadą przezorności w pkt 6 niniejszej decyzji nałożono na
inwestora obowiązek:
− prowadzenia  monitoringu  jakości  wód  podziemnych  w  zakresie  oznaczenia:  liczby

Escherichia coli,  bakterii  grupy coli,  sumy pestycydów, pH,  barwy, mętności,  stężenia
azotanów,  stężenie  azotynów,  sumy  wielopierścieniowych  węglowodorów
aromatycznych;

− poboru próbek z częstotliwością  dwa razy w ciągu roku,  z 3 projektowanych otworów
obserwacyjnych – piezometrów;

− przekazywania wyniki pomiarów  właściwemu organowi ochrony środowiska, w terminie 1
miesiąca po wykonaniu badań.

W związku z powyższym, po otrzymaniu wymaganych wyjaśnień - uzupełnień Regionalna
Dyrekcja  Ochrony  Środowiska w  Opolu  postanowieniem z  dnia  31  marca 2014  r.  (data



wpływu do tut.  urzędu 03.04.2014r.) znak WOOŚ.4242.88.2013.ES.8 uzgodniła i  określiła
firmie  KKG BIOGAZ S.A.  z  siedzibą  w Sosnowcu przy ul.  Dziewiczej  22 w wariancie  I,
warunki  z  zakresu  ochrony  środowiska  dla  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na
budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW. Warunki realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia zawarto w powyższej decyzji w pkt.2, 3 i 6. 

  Zastosowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia,  technologia  spełnia  wymogi
określone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 z późn. zm).
    Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz.
627,  z  późn.  zm.)  w  tym poza  obszarami  Natura  2000.  Siedliska stanowiące  przedmiot
Ochrony  Natura 2000 „Góra św. Anny” zlokalizowane są w odległości ok. 1,2 km od plano-
wanej inwestycji. Realizacja  inwestycji nie wpłynie na integralność i spójności ww. obszaru
Natura 2000.
     W niniejszym decyzji organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę, ponieważ:
a) dane ujęte  w „Raporcie…”  na  temat  przedsięwzięcia  oraz  elementów przyrodniczych

środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało skumulowanego oddziaływania z 
innymi przedsięwzięciami o podobnym rodzaju,

c) przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  oddziaływać  na  obszary  wymagające
specjalnej  ochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków  roślin  i  zwierząt  lub  ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze  względu  na  lokalizację  przedsięwzięcia  (z  dala  od  granic  państwa)   oraz   jego
charakter  (eksploatacja  powoduje  jedynie   lokalne  oddziaływanie  w  otoczeniu  terenu
przedmiotowego przedsięwzięcia)  inwestycja  nie  wymaga przeprowadzenia  postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia
wystąpieniem poważnej awarii.

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw
do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W bezpośrednim  sąsiedztwie,  a  zarazem  w zasięgu  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia nie występują:

1. obszary wodno-błotne, oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
2. obszary wybrzeży,
3. obszary górskie lub leśne,
4. obszary  objęte  ochroną,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne

zbiorników wód śródlądowych,
5. obszary  wymagające  specjalnej  ochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków

roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody,

6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 



8. obszary przylegające do jezior,
9.  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej  

              
W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie
ochrony  środowiska  –  organ  rozpatrzył  przedmiotową  sprawę  w  oparciu  o  załączone
materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane
w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie
na środowisko.   

          

    Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
której mowa w art. 72 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 2013 r., poz.1235 z późn.zm.). 
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za  moim pośrednictwem w terminie  14 dni  od  daty  otrzymania
decyzji.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł
(dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 
Wpłatę dokonano w kasie Urzędu Miejskiego w dniu 03 lipca 2013 r. nr pokwitowania No
6814885 
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      Załącznik nr 1
                  do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia
                               znak OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014 z dnia 15.04.2014 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni
rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW”

Przedsięwzięcie  będzie  polegało  na  budowie  biogazowi  rolniczej  do  produkcji
odnawialnych  źródeł  energii.  Proces  produkcji  energii  będzie  polegał  na  przetwarzaniu
surowców (np.  kiszonka kukurydziana)  rolniczych w procesie  fermentacji  beztlenowej.  W
jego  wyniku  zostanie  wytworzony  biogaz  będącym  mieszaniną  gazów,  w  tym  głównie
łatwopalnego metanu. Powstałe paliwo gazowe zostanie wykorzystane do napędu jednostek
kogeneracyjnych w wyniku czego wyprodukowana zostanie energia elektryczna oraz cieplna.
Przedsięwzięcie  ma  zostać  zlokalizowane  we  wsi  Oleszka,  gmina  Zdzieszowice,  powiat
krapkowicki,  województwo  opolskie,  na  terenie  działki  o  Nr  2/23,  obręb  Oleszka,  gmina
Zdzieszowice.

Projektowana  biogazownia  ma  zostać  zlokalizowana  na  terenie  aktualnie
niezagospodarowanym,  wykorzystywanym  do  upraw  rolniczych.  Nie  występuje  na  tym
terenie roślinność wysoka w postaci drzew czy krzewów. Jeżeli chodzi o samą inwestycje to
należy tutaj  podkreślić  fakt,  że nie będzie miała ona negatywnego wpływu na otaczający
krajobraz.  Biogazownia  zlokalizowana  będzie  na  terenie  mieszczącym  się  nieopodal
dawnego PGR-u oraz w niewielkiej odległości od trasy szybkiego ruchu – autostrady A4.

Teren  inwestycji  sąsiaduje  bezpośrednio  z  zabudową  typowo  zagrodową  (budynki
inwentarskie),  natomiast  jeżeli  chodzi  o zabudowę  mieszkaniową  to odległość  od granicy
terenu działki wynosi około 115 m. Poza tym neutralna kolorystyka elementów wchodzących
w  skład  biogazowni  sprawi,  iż  nie  będzie  się  ona  w  żaden  sposób  wyróżniać  na  tle
otaczającego krajobrazu.

Planowane  parametry  charakterystyczne  dla  analizowanego  przedsięwzięcia  są
następujące:
moc elektryczna biogazowni do 999 kW,
moc cieplna biogazowni – do 999 kW,
ilość produkowanego biogazu – około 4 003 000 m3 rocznie, główny składnik to metan –  
stanowiący około 52,4% zawartości,
ilość wyprodukowanej energii elektrycznej – 7 805 000 kWh rocznie,
ilość wyprodukowanej energii cieplnej – 7 569 000 kWh rocznie,
ilość odzyskiwanego biogazu w zbiorniku fermentacyjnym – około 80%,
ilość odzyskiwanego biogazu w zbiorniku pofermentacyjnym – około 20%,
teoretyczny czas retencji – 74 dni
obciążenie biologiczne fermentorów – 4,3 kg S.M.O. /m3

Bilans wody, materiałów, paliw oraz energii w projektowanej biogazowi rolniczej  będzie
następujący:
woda na cele socjalno–bytowe pracowników (maksymalnie 10 osób) biogazowni (gminna 
sieć wodociągowa) – około 219,0 m3/rok (0,60 m3/dobę)
paliwa (biogaz) – około 3 779 000 m3/rok,
energia (produkcja):
• elektryczna – około 7 805 000 kWh/rok,



• cieplna – około 7 569 000 kWh/rok.
Szacowana powierzchnia gruntów konieczna do uzyskania pełnej wydajności biogazowni 
wynosi ok. 340 ha
Zapotrzebowanie własne mocy cieplnej projektowanych obiektów biogazowni rolniczej:
fermentory – około 2 × 50 kWt,
defermentory – około 1 × 40 kWt,
sterownia – około 10 kWt,
całkowite zużycie ciepła – około 100 kWt,
W związku z tym dostępna moc cieplna przeznaczona do odsprzedania (zasilania obiektów 
zewnętrznych) – około 800 kWt. Planuje się docelowo odsprzedaż tego ciepła obiektom 
zewnętrznym.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej projektowanych obiektów biogazowni rolniczej:
fermentory – 2 x 48 kWe,
dofermentory – 1 x 30 kWe,
pozostałe – około 15 kWe,
Całkowita  operacyjna  moc  elektryczna  wyniesie  około  14,1  kWe  (współczynnik
jednoczesności 10%).
Orientacyjne parametry biogazu otrzymywanego w węźle fermentacji:
wartość opałowa – 21÷27 MJ/m3,
skład:
• metan (CH4) – 52÷85%,
• dwutlenek węgla (CO2) – 14÷18%,
• tlenek węgla (CO) – 0÷2,1%,
• siarkowodór (H2S) – 0,05%÷0,5%,
• wodór (H2) – 0÷5,0%,
• azot (N2) – 0,6÷7,5%,
Parametry biologiczne procesu fermentacji:
temperatura procesów – 39 ± 2°C,
pH – 6,6÷7,6,
czas hydraulicznej retencji – minimum 60 dni,
stężenie lotnych kwasów organicznych – 50÷ 500 mg,
potencjał oksydoredukcyjny – 520 ÷ 530 mV,
alkaliczność – 2000÷3000 mg/dm3,
Fermentacja przy temperaturze 37°C÷40°C odbywa si ę w czterech fazach:
faza faza hydrolityczna – polega na rozkładzie nierozpuszczalnych związków organicznych 
(białka, węglowodany itp.) przy udziale enzymów.
faza acidogenna – polega na rozkładzie produktów hydrolizy do krótkołańcuchowych 
kwasów organicznych
faza acetogenna – polega na przetworzeniu etanolu oraz lotnych kwasów tłuszczowych od 
octanów oraz CO2 i H2,
faza metanogenna – polega na produkcji biogazu przez bakterie metanowe.
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