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DECYZJA
o Srodowiskourych uwarunkowa

Na podstawie art.71ust.2.pkt.1, 75 ust. 1 pkt. 4,g2ig|ust. 1 pkt, 1r' o udostgpnianiu informacji o Srodowi.*u i iugo ochronie, udziale sproraz 0 ocenach oddziarywania na 6rodowirr,. ror. u. 
-''ili6i';#

ustawy zdnia 1'4 czerwca 1960 r, xooerc [ostgpowania administracpoz.1'o71zp,(t2n;;),';r;;ilffi ;:f;;'9frHili;ifll
PaniqBoleng Switalg, ul. Wiosenna i.

z dnia 19 sierppia 2011 r. w sprawie wydania decyzji o
tT::_'jgy,',:!l: I_gqsajEceso na ouoowie 

-instatacji 
doi n frastru ktu rq teqh n iczn q n a te ren ie dziarki irs+l)li, i,nreo ilb"'lilt ;

okre6lam
n Bstgpujqce Srodowiskowe uwarun kowan ia realizacii

! Rodzajimiejscerealizacjiprzedsiewziecia.
P.tanowane. przedsigwziqcie potbga ;;.;r-l;;; instatacji do
g:.rt::d5.,y:Tlrukrurq techniczriq na terenie dzialki nr 541t25,
*f,::]y:tl:l bqdzie obelmowa6 pzeiwazanie odpad6wrraKcje przeznaczone do wykorzystania w innych instaticlactr iprzeznaczone do przetw arzania biorogiczneqo w przedmiotowej
11.ye-stycji 

poprstanq ofie.kty zwiqzaie z firnkcjonowanie, lntprzygotowania wsadu do. biorogicznego paetwaaania odpad6wok.2200 m2 oraz instalacja Oo 6iobgiiznlgo prr.t*urrania odoawydzielonq pqwierzchnig hali, skqd" Oglq kiJro*ane do prz
ff::,:i :lli]3::3j1to.te. noo'ito*{ i naJsitowq. Frakcjaodpady biodegradowlane zoitinq poOOjne piocesowi
Pzewiduje siq prowadzenie dwusronni^nioi^ ",, .
l,zewiduje siq prowadzenie dwustopniowego procesureaktoze zamkniqtym z, napowietrzuni.m ffiuszonym i
:,i, E :,:Rf l,y,_o-tyg rty.,h, pry zm ach z nie cn Jniczn ym p rzeok., 105000 Mg/rok (czg66 mechrni.rnu mririacji) oraz 50000lnstalacja bgd4ie funkcjonowala w systemii-l+ g,oOrinny*. Sowodq wyniesie ok, 1652 mr/rok,'natomiast iqczne 

'p".*iOV*,
wyniesie 120-150 Mwh/rok.
W proce,sie biologicznego pzetwazania powstanq odpady tj. ni
lflylflr*ljp:g.,br,v.n w itosci ok. s' ooo Mg/,ot,' komportilosci ok. 35000 Mg/rok oraz produkt - kompost w iroSci ok, 10000by6 wykorzystany jako naw6z iub jako oopad przezn aczonvdo rekur

ff. Warunki wykorzystania terenu w tazie realizacji i
T19-rr,eyrigcfa, ze szczeg6lnym uvrzglqdnieniem konieczrprzyrodn iczyclir, zasob6w n atuialnyctr izabytf O w orazs4siednich.
1. Roboty ziernne nale2y popuedzi|, zdjgciem i odlozeniem warp62niejszego wykorzystania jej do tworlenL warstwy urodzajnej.

Migkinia, dnia 1S grudnia 2011r.

iach

z dnia 3 pa2dziernika200g
w ochronie srodowiska

1227 z p62n, zm.) oraz arl. 104
(t.j.: Dz. tJ.22000 r, Nr g8.

Migkinia

dla uwarunkowaniach dla

b Migkinia, gmina Miekinia.
r obr6bkg mechaniczna na

F\.j9. ulegajqce biodegradicji,
istqlacji. W ramach planowanel

odpad6w wraz z

tj. budynek instalacii do
rgradowalnych o powierzchni
Odpady bgdq dostarczane na

odpad6w wraz z niezbgdnq
tMiekinia

bqbnowego, gdzie nastqpi
oraz selektywnie zebrane

, tj, pienruszy stopieri w
rrem powietrza procesowego,
Wydajno6d instalacji wynieiie
(czg66 biologiczna instalacji).
e lqczne zapotrzebowanie na
zu?ycie energii elektrycznej

frakcje odpad6w
tjqcy sig do wykorzystania w
lrok. Dojuaty kompost moze
tcji skladowisk.

lub uiytkowania
ochrony cennych war.to6ci
a uciq2liwo6ci dla teren6w

ziemi pr6chnicznej, celem
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A
1 .

2. Od strony poludn i p6lnocno-wschodniej dokona6 nasadzeh drzew i krzew6w
w formie zwadych pasow rni wysokiej pelniqcejfunkcjq izolacyjn4 do nasadzdh wykorzysta6

nki drzew, kzew6w m, in, topolq bialq Populus a/ba 1., lipqrodzime i nieinwazyjne ga
drobnolistn,q Tilia cor dataMili, dqb szypulkowy Quercus robur JL, grab pospolity Carpinus
befu/us 1., gt6g Crataegus laevigata, dzikq r6zq Rosa canrna L, nowe sadzonki

niej 4-5 lat i mie6 dobrze wyksztalconq brylg korzeniowq i koronq.0rzew powrnny mrec
3. Rok po dokonaniu i dokona6 przeglqdu stanu zdrowotnego zieleni izolacyjnej, okazy

slabe oraz te, kt6re siq nie
Uzqdzenia oraz maszyny i
inwestycji, utrzymywad w
i energii do Srodowiska,

, zastqpi6 nowymi nasadzeniami,
pracujqce na terenie zakladu podczas realizaoji i eksploatacji

rym stanie technicznym, w celu ograniczenia emisji substancji

Emisjq odor6w mini c poprzez'. przestze g an ie rezimu technolog iczne go, hermetyzacj g
istotnych wgzl6w instalacji,twieranie zasobni odpad6w tylko w czasie rozladunku, oczyszczanie
gaz6w odlotowych w bi w czq6ci mechanicznej i biologicznej
Wysegregowane odpady
i pzekazywac do odzysku

selektywnie na szczelnym, utwardzbnym podlo2u
unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Odpady zawierajqce je niebezpieczne magazynowac w specjalnych pbjemnikach na
szczelnym, utwardzonym , w spos6b zabezpieczony przed negatywnym oddzialywaniem
waru n k6w atmosferycznych
Kompost nie odpowiadaj wymaganiom jako odpad, mozna wykozystywa6 w procesie

W.rekultywacji skladowisk
Inwestor jest zobowiqzanyzabezpieczen i a roszczeh mo g qcych powsta6 ws ktttek n aruszen ia
interes6w uzytkownikow
niniejszq decyzjq.

terenow w zwiqzku z wykonywaniem dziatalno6ci objqtej

lll. Wymagania dotycz4ce hrony Srodowiska konieczne do uwzglqdnienia dokumentacji
wymaganej do wydania o kt6rych mowa w art.72 ust. l pkt 1-13 ustawy

7.

8.

Y .

o udostqpnianiu informacji o
Srodowiska Draz o ocenach

z obowiqzujqcymi
5. Weniylatory do

budowlanym.
1. Proces sottowania
2. Scieki z rnycia posadzki

z kompostowni (l i ll
wrazzodstojnikiem i i do zraszania kompostu, nadmiar wywozi6 do oczyszczalni
6ciekow zgodnie z iqcymi przepisami prawa.

3. Scieki socjalno-bytowe
najblizszej oczyszczalni

do zbiornika bezodplywowego i okresowo wywozi6 do

4. Wody opadowe z plac6w oczy szczat w separatorze su bstan cji iopopochod nych
iplaskowniku i wraz z i opadowymi z dach6w kierowa6 do pobliskiego rowu zgodnie

prawa.
trzania modul6w kompostowych szczelnie zabudowac w oslony

I w maszynowni za modulami kompostuj4cymi.
Wentylatory dachowe azy6 w tlumiki halasu.
Do oczvs;zczania usuwanego mechanicznie z hali, zastosowa6 biofiltryi.
Do oczyszczania
zastosowa6 biofiltr.

wyprowadzonego z zamknigtych modul6w kompostowych,

L W celu ochronv akust 6rodowiska, urzqdzenia biofiltra oczy szczalQcego powietrze

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoNeczeristWa w ochronie
oddzialywania na Srodowisko w szczeg6lno5oi w projekcie

prowadzi6 w hali o utwardzonym i uszczelnionym podlozu.
sortowni, odcieki z zasobni dla odpad6w zmieszan/ch oraz odcieki
kompostowania) odprowadza6 do zbiornika dla wtid odciekowych

7.
8.

z modulow umie6cid w zamknigtym pomieszczeniu.
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lV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awariiprzedsigw4igd zaliczanych do zakNad6w stwarzajqcych Iawarii.
Planowane pzedsigwziqcie nie jest zaliczane do zaklad6wpowaznych awarii.

Y; ̂,YJi:gl. i ^ ril1.1e. osran icz_en ia kanssran icznesow odniesie4iu do przedsigwli96, dla ftOryclr
transgran icpnego oddzialywania na Srodowisko.
Dla, planowanego pzedsiqwzigcia nie paeprowadzono
oddzialywania na Srodowisko.

Vl. Dzialania dotyczqce zapobiegania, ognaniczania orazpzedsiglrzigcia na Srodowisko j
1. ewidencjonowad odpady przyjmowane do pzetwarzania

prowadponej dzialalnoSci,
ponadnormaiywne oddzialywanie na Srodowisko proje
pzekra,cza1 granicy terenu do kt6rego inwestor posiada'tytul

vll. stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ogran
Dla planowanej inwestycji nie stwierdzono koniecznoSci

2.

uzytkowania.

Vlll. Pzed rozpoczgciem realizacji pzedsiguaiqcia nie jest
oddziahrrwania pzedsiqwzigcia ni Srodowisko oraz oosiro
oddzialywania na Srodowisko, w ramach postgpowania w s
na budowg/{ecyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

lX: G.harakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalqcznik
o Srodowiskowych uwarun kowin iaitr.

UZASADNIENIE

w dniu 19 sierpriria 2011 r. pani Bozena switala, ul. wiosenna 5,5
Gminy Migkinia o wydanie decyzji o 6rodowiskowych u*.rupolegajqcego nq budowie in_stalaiji do przetwa rzania odpad6w
technicznq na terenie dziarki 541r25, obrgb Migkinia, gmini'Mifkini
zlokalizowane przedsigwzigcie, Gmina' Migrinia posiada iri.iprzestrzennego, a planowana inwestycja jest zgbdna , prrrrnurrr^iu
Zgodnie z g 3 ust; 1 pkt g0 rozpouqdzenia Rad/Ministr6w z dnia 9 lisdp
mogqcych znaczqco oddzialywa6 na Srodowisio (Dz.U. titrZtS, poi. izawadych wustawie zdnia 3 pa2dziernit<a zobg r o uoo.iipr.n
gjhrglig: udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska or* o'0..n(Dz U, Nr 199, poz. 1227 z pd2n. zm.) o tre6ci ,,instala cje zwiqzani-z o
odpadow, inne niZ wymienione w g 2 ust. 1 pkt41-47,i *yrq.).ni., irolniczego w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 1d kwietnia
o.zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiqkszej niz 0,5 MW lub v
!]:q1u 

rolniczego wykorzystywanego do"innycfr cel6w ni2 produ
mrejsca retencji powiezchniowej odpad6w oraz rekultywacja skli
inwestycja kwalifikuje 

lie do przedsiqwziqc ,ogqrytn p.t.r.lrl
i::1?*i:11., dta , kt6rych obowiqzek przepiowaozenii oceny oJ,
6rodowisko moze by6 stwierdzony.
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, w odniesieniu do
ie wystqpienia powainych

zagro;Zenie wystqpienia

oddzialywania na Srodowisko
dotycz4ceno postqpowanie

dotyczqcego transgranicznego

monitorowania oddzialywania

odpady wytwarzane w vvyniku

zakladu, nie moze

ego uiytkowania.
rzenia obszaru ograniczonego

przeprowadzenie oceny
a w sprawie transgranicznego
wydania decyzji o pozwoleniu

1 do niniejszej decyzji

Miqkinia wyr;tqpila do W6jta
niach dla przedsigwzigcia

tz z niezbqdnq infrastrukturq
Dla terenu, na kt6rym ma byc

plan zagospodarowania

2010 r. w sprawie pzedsigr,rzig6
() oraz na podslawie przepisow
informacji o 6rodowisku i jego

oddzialywania na Srodowisko
lub unieszkodliwianiem

ji do wytwazania biogazu
r, - Prawo energetyczne
jqcych ekwiwalentnq ilo66

energii elektrycznej, a tak2e
wisk odpaddW', przedmiotowa

znaczqco oddzialywac na
przedsiqwziqcia na



Dzialajqc na podstawie ail, 64 J pkt. t i 2 ww. ustawy W6jt Gminy Migkinia zwr6cil siq do
Srodowiska we Wroclawiu oraz Pahstwowego Powiatowego
Slqskiej o opiniq w sprawie potzeby przeprowadzenia oceny

Regionalnego Dyrektora Och
Inspektora Sanitarnego w Srodzi
oddzialywan ia przerdsiqwziqcia na
Regionalny Dyrektor Ochrony we Wroclawiu postanowieniem z dnia 30 wrie6nia 2011 r.

1 r.) znak: WOOS.4240.702.2011.AG stwierrdzil potrzebq
ia przedsiqwziqcia na Srodowisko uwzglqdniaj4c lqcznie

art 63 ust. 1 ustawy. Pafrstwowy Powiatowy Inspektbr Sanitarny w
Srodzie Slqskiej nie wydal opinii w w kt6rym mowa w art. 64 ust, 4 ww. ustawy tj. 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie
zaslrze2en.

co zgodnie z art,. 78 ust. 4 ustawy traktuje sig jako brak

Wojt Gminy Miqkinia na podstawiert, 63 ust. 2 ww. ustawy wydal postanowienie z dnia 10 pa2dziernika
011.04, w kt6rym stwierdzil potrzebg przeprowddzenia oceny2011 r. znak: Klllo 7624-D,S,16.

oddzialywania przedsiqwzigcia Srodowisko oraz okreSlit zakres rapo(u o oddzialvwaniu

(data wplywu 4 pa2dziernika
przeprowadzenia oceny oddzi
uwarunkowania, o kt6rych mowa

przedsiqwziqcia na Srodowisko. Po
W dniu 21 paldziernika 2011 r.

w powiecie Sredzkim, na dzialce
3,1348 ha stanowi nieuzytek, za6

owienie stalo sig ostateczne w dniu 19 pa2dziernika2011r.
i Bozena Switala zto2yla w Uzqdzie Gminy MiQkinia w trzech

541125, obrqb Migkinia o lqcznej powierzchni 9,1994 ha, w tym
0646 ha to grunt rolny klasy V. Dzialka nr 541125 jest wlasno6ciq
zrekultywowany, obecnie niezagospodarowany, z brakiem zieleni

nr 540.

egzemplarzach wraz z wersjq znq raport o oddzialywaniu na Srodowisko inwestycji pn,
,,Budowa instalacji do mechan icznego przetwarzania odpad6w wraz z niezbqdnq
infrastrukturq technicznE' spor:
i Ekspertyz Srodowiska Sp. z o.o,

w pa2dzierniku 2011 r. przez Przedsigbiorstwo Badari

Zgodnie z art. 33 ust, 1 ustawy z
Knurowie,
nia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

ijego ochronie, udziale w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na
Srodowisko (Dz. U. Nr'199, poz. 1 zp62n. zm,) W6jt Gminy Miqkinia podal do publicznej wiadomo6ci

rwadzenia oceny oddzialywania przedsiqwziqcia rra Srodowisko,informacjq o przystqpieniu do
wszczqciu postqpr:wania o decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych, przedmiocie decyzji,

yanie wlaSciwym do wydania decyzji oraz organach wla6ciwych doktora ma byc wydana w sprawie,
wydania opinii i dokonania uzgod ia warunk6w realizacji przedsiqwziqcia oraz o mo2liwoSci skladania
uwag iwn ioskow,a takze i miejscu skladania uwag i wniosk6w, wskazujqc jednocze6nie 21-
dniowv termin ich skladania, informacji do publicznej wiadomo6ci nastqpilo przqz wywieszenie
obwieszczenia na tablicv w Uzqdzie Gminy Miqkinia, tablicy ogloszeri w Migkini, Bloniach
i Zrodlach ze poSrednictwem
Miqkinia.

wsi oraz pzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy

Na podstawie informacji
polegajqce na budowie
z niezbqdnq infrastrukturE

ych w Raporcie stwierdzono, iz planowane pzedsigwzigcie
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow wraz
zlokalizowane we wsi Miqkinia, na lewym brzegu zeki Odry,

Pani Bozeny Switala. Jest to
wysokiej (jedyn ie pojedyncze iejki). W sqsiedztwie planowanej inwestycji znajdujq siq:

r po stronie polnocnej - g orne i nieuzytek,
a po sironie poludniowej - d nr 434,
r po stronie wschodniej -
r po stronie zachodniej -

mas bitumicznych,

Najbli2szy budynek mieszkalny
Zgodnie z Miejscowym Planem

je siq w odlegloSci ok, 800 m, w kierunku p6lnocnyrh.
ia Przestzennego Gminy Miqkinia pzyjgtego Uchwalq

Rady Gminy Miqkinia nr XXV/25 z dnia 11 lipca 2008 r, (Dz. Uu. Woj, Doln, Nr 217, poz.2446),
1P co oznacza przeznaczenie podstawowe pod zabudowqteren oznaczonv zostal

produkcyjn4 bazy, magazyny i oraz przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowq uslugowq
i handel, spott i rekreacjq zwi z funkcjq podstawowq i dopuszczalnq terenu, zieleri uzqdzon4

technicznej, komunikacja, Teren inwestycji objqty jest ochronqobiektv i uzadzenia i sieci i
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I::::'yij:i*tfli :i?ytf6w archeorogicznych Z uwagi na
f ?' ?l j l!, 9 " n i e wystqp i o d dz i arywa nTe tdiil#';' ;r"##
przedsigwzigcia:H,":T*i:j:" ^ 0 ze dsiawio n o o *r r.iri*' "il" 

',...il;;i 
ffi;".

A wariant proponowany przez inwestora - instalacja do r
i:$Jijf H'Ji:'" :T:::y : :: r. gq.v.r' ". r.j r,tv".ii s e I e koja n a sto le s ortown i czym t*o ri',,iiri, ;ril;ffi;i,a racjonalny wariant arternatywny - instdacla do sortowania znoraz odpadow pochodzqcycir z selektywne; zbiorki ubiodegrpdowalnych.

Do realizacji wybrano wariant proponowany przez inwestora, opisany
i*: :ty,Trlfn! y+dem srodowiskowym i ekonomicznym. wtzy strefy: zasobnie odpad6w ,rni.rr.nyJn, ;i,iu' ;ffi{'i''ri
yl':?l?':, btll,fl,[.f :_u,oy.o*9 oo recyr<iinsu", ^ rnurrqrul)
gdzysky, w formie paliwa alternatywnes;] Wilil iff;;i
:', :j:y.:f l. i i:ry?i w s pos6b ma r<iymainy pozwat a o dzys ka6biodesradacji w jednym' mi.1rcu. 

-i,r;;#ri.;ffiffi;1J#' 
;;

::H:'ff:?:"*".1*.':::: ?!19 30-5070, co oznacza ochronqg9 prg,ry Zapropon owan y do reatizacji ffi ;rt #rr ir"lft,ffi Int ;
lf1:ktaggwisk qdpadow, okre.tone *'urt.*i. zdnia2T kwietnia 2Or2010 r. Nr 185, poz. 1243 z po2n.,m.)- S.gr.gacja odpaddw w rcprzygotow-ania odpad6w do odzysku w iym Oo recy-t<tingu, Ustawa otakze wielko.c qgraniczenia masy oopaoow komunarriych G.Jq.y,
ilil?ya:: ,W 

przyjgtym warijncie zaktada srq wprowadzenie ibiodegrad.owalnych beipo$rednio po pr*.ri, sortowania i ograrwymagania ustawy r6wniez w tym zakresie. W wariancie afte"r:naodpad6w bylby podobny ale koszty fermentacli odpad6w biodr
Yff:11":,Y^a31- slos6b sospodarowania 

" 
frakcjq niooeg;,, Wytyczn e dotyc4qce wyma g u ri o t a p ro cesow"t<. ;;;ff;il, i. rri;

li:::y: Tllir .: dl,11^oy', _y{g,i' g p rzez M inist.,it*o S.lil; k; l;grudnia 2008 r) Metoda mechaniczno-biorogicznego paetwazania
aglomeracji 150000 - 300000 mieszkairc6w.
N.a terenie gminy funkcjonujq ujqcia w6d podziem nych zutwor6w
|;}:uj'H^ :'_*:3ll.lrgli:*::zichodnie ji..1pom.i,r,*oilebi;l;
wod podziemnych GZWp nr 319 ,,sunl6lo;ir, i,;;;ffi*:"5#;
::::? ji*y111,:ryojlTi n adregrymi ilami i grinami o,ozn.i miqr"dostarczan a bgdzie z gmi n n ej sieii'wooociqg.:;rjl W ;;;ilffifi 

',

il.,',,yn|3,r il1_'l:f :::li 3,o-r1ie rzch n i owe, ptlc ko m posto*rl n u rtor.rl,kompostu zostanie utwardzony i wyposazoni ;";;;i;'ilfi#i:
gr"y:j;:y $1:': y hati o,urward)onyn i uszczetnionym podrozuposadzki hali sortowni, zasobni dra odfad6w zmieszanych .rJ;;Ji
I::lr.r_t.yrnia), odprowadzane bqdq do zbiornika Of, *OO 

-ol,

iwykorzystywane do zraszaniakompbstl (warunek pkt lll.2). f,*trri
[J;11::,.ltlo ^o^1:!^1.r:::t_ni 6cjek6w, ,sooni. z obowiEzljqcfii ;;bytowe bgdq odprowadzane oo zniorn]ra b;;dpry_ffibTti';[r.oczyszczalni 6ciekow (warunek pkt lll.3). Wody opaOow"e , ;i;oczyszczane w separatoTe, substancji iopopoinoOnycn zin6g;
iy::*-:l*?y,Ti_'^!a9noyv, kierowane'bedq do poorir[ilg;rozporzqdzenia Minisha srodowiska z dnia 24 r,ptr'zooo"r. -,prJ-i.
fl:fl?:?.y?9tAl1s9':k6y qg *99 tub do ziemi, orazw.pl.u*i..uortusrodowiska wodnego (Dz. U, Nr 132, poz. SAii z po2n. zn.\_ warunek

od granicy Paristwa wynoszqcej
ls1l zanleczyszczeh i energii.

technologiczne planowanego

zmieszanych odpad6w
:biorki u 2rodla (podczyszczanie
oraz kompostownia odpad6w;

nych odpad6w komunalnych
oraz fermentacja odpad6w

w zalqczniku do niniejszej decyzji
tym halg podzielono na

niq. Z odpad<iw zmieszanvch
odpad6w kierowana bqdzie do

jako najkozystniejszy dta
, w tym takze odpady ulegajqce
rzanie odpaddw pozwala ha

istniejqcych skladowisk
rpszej dostgpnej techniki (BAT)
r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z

tej ustawy jest procesem
w art. 10a pkt 4, okreSla

biodegradacji, kierowanych do
j stabilizacji odpad6w

rcn masy, a zatem spelnia on
, efekt koricowy przetwanania

bylyby n iewsp6lmiern ie
1. w raporcie uwzglqdniono
lr I mecnaniczno-biologicznego
stanu prawnego na dzieir 15

pad6w (MBP) zatecana iest dla

i czwartorzgdu, Teren gminy
Gl6urnego Zbiornika

. Zbiornik ten jest bardzo

dbywac siq bgd:rie dojzewanie
, Proces sortowania odpadow

. Woda na potrzeby instalacji
rdztwie planowanej inwestycji

runek pkt ltl.1). Scieki z mvcia
i z kompostowni (l i lt stofieri
(owycn wraz z_ odstoinikiem
nadmiar tych Sciek6w zostanie

wy1/vozone do najblizszej
ych dr6g i plac6w beda
z piaskownikiem i wiaz
zgodnie z wymaganiami

nk6w, jakie nale2y spelnid
c1i szczeg6lnie s;zkodliwych dla
i l t ,4.



Zrodlami halasu podczas planowanej inwestycji bgdE wentylatory dachowe hali, praca
urzqdzeh sortowni i kompostownisita obrotowe, linia sortownicza, ladowarka w zasobni, ladowarka
w hali technologicz:nej, wozek wi , prasa hydrauliczna, wentylatory biofiltr6w, stacja napowietrzania
modul6w kompostowych), ruch obslugujqcych zaklad, Uzqdzenia biofiltra ocZyszczajqcego
oowietrze z modulow , zostanE umieszczone w zamknigtym pomieszczeniu (warunek pkt

wietrzania modul6w kompostowych zostanie szczelnie zabudowanylll. 9). Kazdy z wentylatorow do n
w oslonq dzwigkoszczelnq i w maszynowni za modulami kompostujqcymi (warunek pkt
lll.5). Wentylatory dachowe wyposa2one w tlumiki halasu (warunek pkt lll.6). Najbli2sze tereny
podlegajqce takiej ochronie to zabudowy zagrodowej znajdujqcej sig w odleglobci ok. 800 m
w kierunku polnocnym od g dzialki. Halas przenikajqcy do Srodowiska z terehu planowanej
inwestycji, nie spowoduje a warto6ci dopuszczalnych na tych terenach tj.:

j, w godz. 600-2200^ LAeqD = 55 dB w porze
A LAeqN = 45 dB w porze , w godz. 2200-600.

Poziom d2wiqku powy2ej 55 dB pory dnia i 45 dB dla pory nocy nie paekroczy granicy dzialki nr
przedsiqwziqcia spelnia wymagania okre6lone w iozporzEdzeniu541125, obrqb Miqkinia.

Ministra Srodowiska z dnia 14
w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz,

Odpady podczas kompostowania
kompostowania stanowiq system
zaladunek jednego modulu moze

aromatyczne i alifatyczne,
w rozoorzadzeniu Ministra

czeruca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu
26).

azotu), nie naruszy standard6w jako6ci powietr2a, okreSlonych
a z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie warto6ci odniesienia dla

Funkcjonowanie planowanego
odor6w. Zr6dlem emisji zorgat

siqwzigcia wiqze sig z emisjq zanieczyszczefi do powielrza oraz
bqdzie hala softowni (strefa zasobni, sita i sot'towni, maszyny

i samochody pracujqce w hali), uly kompostowania I stopnia (biofiltr), budynek socJalny (kotlownia
gazowa). Powietnle z hali bqdzie mechanicznie i oczyszczane w biofiltrach (warunek pkt lll.7),

bqd4 caly czas napowietrzane za pomocE wentyldtor6w. Moduly
zamkniqty otwierany tylko przy zaladunku i oprdznianiu. Petny

nawet jeden tydziefi. Powietrze wyprowadzone z zamkniqtych
modut6w kompostowych bqdzie w biofiltrze (warunek pkt lll.8). SkutecznoSc oczyszczania
gazow w biofiltrze wynosi ok. 9870Zr6dlem emisji niezorganizowanej bqd4 maszyny i Siodki transportu
oraz kompostownia ll stopnia
obliczenia wykazuj4 ze emisja

kompostu). Przeprowadzone pzez autor6w rapodu
ieczyszczeh (pyl zawieszony, dwutlenek siarki, tlenek wqgla,

amoniak, dwusiarczek wqgla, a , dwusiarczek dwumetylu, octan etylu, octan metyltt, wqglowodory

niekt6rych substancji w powietrzu U, Nr 16, p62.87). Wcelu ograniczenia emisjize spalania paliw
silnikowych, zalecono ie w dobrym stanie technicznym pojazd6w i maszyn roboczych

emisji odor6w bqdzie osiqgana poprzez pzestrzeganie rezimu(warunek pkt ll.4), Mini
technologicznego, hermetyzacjq i wqzl6w instalacji, otwieranie zasobni odpadoVv tylko w czasie
rozladunku i oczyszczanie g
(warunek pkt l l .5).

odlotowych w biofiltrach w czg6ci mechanicznej i biologicznej

W wyniku funkcjonowania in do mechaniczno-biologicznego przetwarzan ia odpadbw, wytwarzane
z pfocesu segregacjizmieszanych odpad6w komunalnych i odpad6wbqdq odpady pochodzqce gli

pochodzEcych z selektywnej i u 2r6dta. Odpady przyjmowane do przetwarzania oraz odpady
wytwarzane w wynrKu j dzialalno6ci bgdq ewidencjonowane (warunek Vl.1),
Wysegregowane odpady bqdq
i przekazywane do odzysku lub

zynowane selektywnie na szczelnym, utwardzonym podlozu
ieszkodliwiania uprawnionym podmiotom (warunek pkt ll.6). Odpady

zawierajqce substancje ni magazynowane bqdq w specjalnych pojemnikach na szczelnym,
utwardzonym podlozu, w b zabezpieczony przed negatywnym oddzialylvaniem warunk6w
atmosferycznych (warunek pkt ll, ), Uzyskana w procesie segregacji odpadow frakcja podsitowa bqdzie
kierowana do przetwarzania , w uryrniku czego powstanie kompost jako produkt, ale takze
odpad w postaci kompostu nie
w procesie rekultywacji sklad
nieprzekompostowanych frakcji

powiadajqcego wymaganiom. Odpad ten moZe byc wykorzystywany
isk odpad6w (warunek pkt ll,8). Ponadto po{vstan4 odpady
takze odpady pochodzqce z napraw i okresowych pzeglqd6w

pracujqcego sprzgtu. W opinii raportu planowana instalacja moze wymbga6 uzyskania



pozwolenia zi4tegrowanego (odzysk lub unieszkodliwianie od
,L1i;Y::ii,:",^?l'.i1ll j:lg:lui,'gocni.,rozpoaqdzeniem2002 r. w sprawie rodzaj6w in.trrilii ,i.*# ;;fiJj.fi,:ffi'#rl#
;fT:lt"'#fy:::::y:h arbo srodow;il1;, carosci (Dz U Nr 12na., podstawie raportu,lp,?y9:qry ;;t pd;;;;;?",.J
ffill::::l ilT:l:1 '::Tl! 1?f'r w- dili orsanu instaracjag : s po d a rki od pa d a m i, wynikaiqce z' u ri;*ri ; I n iffi ;'*#:ffitiil,i185, p02. 1243 z po2n. zmJ. ' '

ll::y1: grzfl sieyuziqcie ztokatizowano poza gran icami obszarow
:,',t?*n:9:,ilf-ly1l,: il04 r.: ochroni. prry,ooy (Dz. t). zz00w tym poza obszarami N:ly: zooo. r,rao-riiii,iriJrl,l, ;;;:i;
,?,:[::l_, *llo*y.fu]: T^200 0,,r_asi o'oliaiskie,, pls ozooos iws p d r n ory p roj e krowa n y. specla rn y dor;;; ?il;; y I i;,l,#,i :ir"":
i x,f,ltj lH ijl'gj,:,::* z 1^l e,9 oi,Jl r i,o w, n i u ra p o ft u o razt u t. o rg a n u m o2n a stwi e rd z i 6,. ze r e atizZ,cla;t r;ffi ;j jffiHffi 

[t,j
1v,.j."1'ji:lg'',^?ll.jlii:i:.:i deczyji nir' oqor,. wywierac znacprzyrodnicze. warunki ustarone * rliit rr.i, ril"i'rr.s'J,ffift ffi:gfji,:"r:gl i; fi:y:.gchrony sr^ilr*i,r,, ro, u ;odd";l Nli;realizacia pkt. ll.1 umozliwi czgsciowe oo-trnlrzenie lokalnych waruryrT::ll,^?l:,:s i::l?_lll.ln i czel wa rsrwy g r. bo*.i wa ru n e k w p kt,oddzialywania inpesrycji na otaczayqcy ffij;;;;i,;ff ;lr-r!
::?::y]*l^ naturatneso i.rozprzeitz.nianlu sis w nim obcych,,s,u,s,,,vvv I tvLptLesLrzenlanla stg w nim obcych g
glfl:ilj ekspansywnymi. Zapis pkr. il.3 ma zapewnic wlaSciwe wvtizolacyjnej.
Planowane przedsigwzigcie
wystqpienia powaznei awarii
Srodowiska.
Planowana instalacia spelnia wymagania okreSlone w ar1. 143 ww. u
l:lf :3:: 1.".1 i:llqll:i:..* 1.; * i,.*. ir.u.n., i,nych |u b zmien ilr urzqdzeniach' Instaracja uwzgrg-dnia takze potzebg ,lrponi.g;niu iriwplywu emisji na Srodowisko i zwiqzanych z tym zagrozeri po1dostgpnych technik (BAT). 

'-L--"' v'

Zraportu wynika ze rearizacja.inwestycji nie spowoduje naruszenia
fj:,?:T"li,:,.I.,y:::j. zaktadu, ohtfso ,.r-[ irtni.l. porrzeba uu2ytkowania, o kt6rym mowa w art. tss ,rt,-i'i,*.t;;y"rrh;
3#' Lti: j..,.1 ?;.1:9 i._rl. i i nf rastrukru rar ne dr ro n i q p rzed n ie ko rzysr
*::"t.iTl-do kr6rego inwestor posiada tytut pru*ny, rteJ*,ir,;kt;l
J:::lr:f'ffi:Il f!,lly.stvcjq ma charakter po.'y'ro*y I on.o
?o*lgrr, konftikr6w spolecznych irri. ove rrii,.niJ,jr1i r.'jr'#'#rT;
:::# i't;IX,-T::lfoyt qT.o rzesanie umozriwi unikniscia takpoziomu halasu zostanq zastosowane o.ronv"j#i*iJlrEiliX
i3l1i:ry" l].t1: l,lu ltg tu m i ki n a we n tyraio rach d ach owych, Naiwzmniejszenie emisji gd9r6w l*t.r/ *yri.il;;T;li"l,t',Yo
:: :lH |1 gl :ii1g3: l.llq ty zacji isro tn ych *irro* in statacl i otwi.i. n i,ro zla d u n k u i o czv szczani 1 s.lit:w r o r,it. rvtii tr' I i. ili". ri r"i#"1
i."** n*:r,:,g :: ,bkariza,cia in*..ty.;i .o.irrn rlJ';;:;;,po do b n re j a k s kta dqwis k od p ad ow, po*i n,ir'r*rg r'd;13 #; rir".];;
3,1ieo1i9tr teren6w (warunek pn ri,b).
Na podstawie pzedstawionyit', * .u[or.ie danych dotycz4cych rokariot33 Ju.go oddzialywania na. Srodowisko, w pt<t Vtt nie siwieiozon, r,f,i

nie jest zaliczane do zaklad6w
przemyslowej w rozumieniu art.

oddzialywania przedsigwziqcia r; ilrililLo; ";;"'il:iil;#l:
sprawie transgranicznego

niebezpieczrrych o zdolno6ci
a Srodowiskit z dnia 26 lipca

lanje clU^s3gze n i e p o s zcze g 6 In yc h
p62.. 1055). Wobec powy2szego,
wariant spelnienia wymagania

wymagania BAT w zakresie
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr

wymienionych w art. 6
:,N, 1s]r q6t . iZ20 z-po2n. zm.)1,

2000 - Obszar Specjatnej
obszar majqcy znaczenie dla
,,1-ggi Odzariskie" pLH02001 g

bgdEcych w posiadaniu
warunk6w okreSlonych

pego wplywu na Srodowisko
ienie art. 75 ustawy z dnia 27

poz. 150 z po2n. zm.). ponadto
przyrodniczych i zachowanie

2 nalo2ano w cerlu ograniczenia
do wprowadzenia do

0
24

zym
a1

k6w ro6lin, bqdqcych czqsto
nie i utzymanie pas6w zieieni

lub zwiqkr;zonym ryzykuustawy - prawo ochronv

uviania obszaru ograniczonego
ochrony Srodowiska. przyjgie
ym,oddzialywaniem inwestycji
ktvt.2.

w spos6b istotny instalaciach
rkcji do minimum calkowiieqo

Prawo ochrony Srodowiska,

zastosowanie najlepszych

jakoSci Srodowiska poza

nte
odorower. W niniejszej

konflikt6w. W celu obnizenii
urzqdzeniach emitujqcych
e dzialania majqce na'celu

przestrzegania rezimu
odpadow tylko w czasie

:nej i biologicznej. Nalezy
odpadami komunalnymi,
interesow uzytkownik6w

i charakteru pn:edsiqwzigcia
paeprowadzenia ocenv



oddzialywania na Srodowisko w
budowq/decyzji o zatwierdzeniu
o udostqpnianiu informacji o Srod
oraz o ocenach oddzialYwania na
W trakcie toczqcego siq Postq
w terminie okreSlonYm w
Inspektor SanitarnY w Srodzie
2011 r, (data wPlYwu 28 listoPada
Srodowiska we Wroclawiu uzgodn
2011 r. (data wPtYwu 9 grudnia
uwzglgdnione w sentencji decyzji'
Przed wydaniem decYzji o
czerwca 1960 r. Kodeks

postqpowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowlanego, o kt6rej mowa w arl.77 ust' 4 pkt 2 ustawy

i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochrohie Srodowiska

ia z udzialem spoleczefrstwa w sprawie wydania nihiejszej decyzji

zeniu nie zostaty wniesione zadne uwagi i wnioski. Powiatov'ty

:iej zaopiniowal pozytywnie postanowieniem z dnia 23 listopada

11'r,) znak: ZNS-61-43/8J212011, a Regionalny Dyrektor Ochrony

lwarunki realizacji przedsiqwziqcia postalowieniem Z dnia 6 grudnia
2011 r.) znak: WOOS .4242.262'2011'KS, kt6re zostaly w calosci

uwarunkowaniach, zgodnie z art' 10 $ 1 ustawy z dnia 14

zpo2n. zm.) sPoleczefistwo oraz
zebranych dowod6w i material6w

ia administracyjnego (t. jedn' Dz' U. z 2000 r' Nr 98, poz' 1071
ny zostaly poiniormowane o mozliwoSci wypowiedZenia siq co do

az'zgloszonych zqdah, terminie na zlo2enie uwag i wnioskow oraz
entairi dolqizonymi do akt sprawy dostqpnymi w siedzibie Urzqdu
2011 r. pan'Kazimierz Kowalski i Andrzej Adamus wyrazili w pismie

nia sprzeciw zwiqzany z budowq instalacji do mechaniczno-
wtaz zn iezbqd nq infrastru ktu rq techn iczn q. Z tresci pisma wynika
w miejscowym planie zagospodarowania przestfzennego gmtny

rna w wyznaczonym miejscu, z uwagi na walory estetyczne i

pisma oraz zgromadzonej dokumentacji stwierdzono i2:
Miqkinia polo2ona jest w zasiqgu Miej$cowego flalu

Gminy Miqkinia uchwalonego Uchwalq Rady Gminy

z dnia it tlp.u iooa i. (Dz' Urz' Woj' Doln' Nr 217, poz' 2446)'
p, dla ktorego przeznaczenie podstawowe to: zabudowa produkcyjna,

oru, oorriuczenie dopuszczalne pod zabudowq uslugowE i handel'

ik Prochowice -'Sroda Slqska", zbiornik ten
! . - - : - g ^ - - a ^ :

krajobrazowe otaczalqcego Wniesiono iak2e uwagi dotyczqce powstawania S6iekow, odor6w,

halasu, a takze wPlYwu i na Srodowisko gruntowo-wodne i wartosci kulturoWe najblizszego

mozliwoSci zaPoznania sig z
Gminv Miekinia. \tV dniu '14

skierowanym do W6jta GminY
biologicznego pzetwazania
m. inn,, 2e inwestYcja nie zostala
Miqkinia i nie Powinna bYO zlok

otoczenia. Po Przeanalizowaniu
A dzialka nr 541125,

Zagospodarowania
Miqkinia nr XXV/251/08
oznaczonego sYmbolem
bazy, magazYnY i skladY

kierowane bqdq do
Srodowiska z dnia

kompostowania), odprowadzane bqdq do zbiornika dla wod
ikiem iwykozystywane do zraszania kompostu; ewentualny
wywieziony do' oczyszczalni Sciekow, zg od n ie Z obowiEzujqcymi

drog i plac6w bqdq oczyszczane w separatoze substancji
z fraskownikiem- i wraz z wodami opadowymi z dach6w,
rowu, zgodnie z wymaganiami rozpozqdzenia Ministra

sport i rekreacjq z iunkcjq podstawowq i dopuszczalnq terenu, zielen urz4dzon4

obiekty i urzEdzenia i
W6d PodziemnYch
jest bardzo dobze

A teren dziaiki potoZonyobrqbie trzeciorzqdowego. Gl6wnego Zbiornika

GZWP nr 319
izolowany utworami ilami i glinami o roznej miqzszoSci'

.\ ww. raport w punkcie lV ra opis iajblizszego otoczenia, analizq element6w pzyrodniczych

Srodowiska objqtYch przewidywanego oddzialywania planowanego pzedsiqwziqcia

na Srodowisko, w tYm Srodowiska oniqtycfr ochronE na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o r przyrody,
i 

'haii 
sortowni, zasobni dla odpad6w zmieszanych oraz odciekiScieki z mycia Posad

z kompostowni (l i Il
odciekowych wl .z z
nadmiar tych Sciek6w
przepisami Prawa,

bgdq odprowadzane do zbiornika bezodplywowego i okresowo

oczyszczalni 5ciek6w, , !,
Scieki socjalno-bYtowe
wywozone do najblizsz
wody opadowe z
ropopochodnYch

lipca 2006 r, ur sprawie warunk6w, jakie nale2y. snejnii, lrzy
worowadzaniu Sciekow w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych

dla Srodowiska (Dz, U. Nr 137, P6z, 984 zP62n'zm'),

8/9



A na podstawie obliczeri akustycznych pzeprowadzonych
stwierdzono przekroczenia poziomu halasu poza terenem.

_ prawny zar6wno w poze dni i porze nocy.
Z przedstawionego w raporcie sposobu gospodarowania odpada
zagrozenie dla srodowiska w trakcie ekiproatacji inwestycji.
poszczegolnynni odpadami.okreSli organ wydajagV nozwotenieustawy o odpadach oraz ustawy prawo Ochiony Siodowiska.ustawy o odpadach oraz ustawy prawo Ochiony
Inwestycja wykonana i eksploatowana zqodniezgodnie z przepisami
okreSlonych w decyzji nie spowoduje uciqliwosci dia Srodowiska.
Majqc, na uwadze powyzsze, na podstawie przepisow powolanyctr
w sentencii.
Dane o wnioskru, postanowieniu, raporcie o oddzialywaniu na
zostaty umieszozone w publicznie dostgpnym wyt<aiie danych o
o Srodowisku i jego ochronie prowadzon yn przeiW6jta Gminy
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do
wroclawiu za posrednictwem w6jta Gminy Miqkinia w terminie i4 dr
nale2y sklada6 w Urzqdzie Gminy Miqkinii, ul. kosciuszki 41, 5s-330

9trzymuia:
1, Bozena Switala, ul, Wiosenna S, 55-330 Miekinia
2. BIOGAS ENERGY Sp. z 0.0., ul, Wiosenna'b, SS_330 Miqkinia
q Gmina Miqkinia, ut. Kosciuszki 41, 55_330 Miqkinia
4. l/a - Uaqd Gminy Miqkina

Dg wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu

pl. Powstancow Warszawy 1, 50_951 Wroclaw
2. Paristwoyvy powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Ogrody Zamkowe S, 5b-300 Sroda Slqika

Sporzqdzila: Malgpzata Krawczyk
Zatwierdzil: Bronislaw Rvba

pomocE programu pHZ 2001 nie
do kt6rego inwestor posiada tytul

wynika, ze nie powinno wystqpi6
sposob gospodarowania
na podstawie przepis6w

z uwzglgdnieniem warunk6w

podstawie prawnej, orzeczono jak

oraz dane o niniejszej decyzji
:ntach zawierajqcych informacje
fucury-!:ctufursg,pl

Kolegium Odwolawczego we
od dnia jej dorgczenia. Odwolanie

Y FdsqKEflJ#\

n Gtzegorczyn

919
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Inwestor:

Lokalizacja:

Opis inwestycji:

Bo2ena Switala, ul. Wiosenna i, 5i-gg0

dzialka 541 l2S, obrgb Migkinia, gm ina

Planowane 
.przedsigwzigcie bgdzie

przetwarzania odpad6w yraz z niezbgdnq
9 lqcznei powiezchni g,1gg4 f,a. 

'Oo

instalacji do mechaniczno_biologirrn.go-

!t^Tyl:lr*h, , w. tym pozosritosci "po
Zaplanowano budowe hali
z budynkiem socjalnym oraz ko
magazyn na wydzielone odpady, kon
tra.nsformatorowa, zbiornik na *ody o,
substancji ropopochodnych z pla
bVloyve, drogi i place postojowe i
w liniq do sortowania zmieszanvch
odpadow do biologiczneg o pzetwazar
zasobnie odpadow zmieszanych, czgS6
odpadow frakcja nadsitowa trr'r*"*ijr.frakcja podsitowa do biobg)czn.; ,tuOifiru.
zostanie zlokalizowany bioflttr do oczyszsz
socjalnq zaplanowano w budynku pohffi
kotlowni gazowej. tuagazyn n, Soorl
romunalnych (600 m2), zostanie wykonany
od .frontu otwarty na calej wysotoSci. Fian
b,gdzie. z betonowycfr moOuiOw (t+;, aut,
cisnieniowej (pienruszy stopien f,cjm6c
(drugi stopieri kompostowania _ cjoi
w pierwszym stopniu kompostowania, odl
wentylacyjne ulozone w posadzce kazdego
bgdq ujqciu wody procesowej, Ka2dy,o'Ort
ygltllutor^i urzqdzenie do pomiaru i.rprrc
l!!0? m2) przebiega6 bqdzie pr^o* iolr.
zmechanicznym przerzucaniem. Technor
rompostowania lqczy korzylci za
prostego kompostowania pryzmowego, Czas
wyniesie l]n B tygodni. Doyzaly kjmpost zglebowy lub jako bOpaO zostanie p*i)^,
Kompostowanie odpadow zbieranych r.l.
z rolnictwa, osad6w _ prowadzonl ngOzie
w systemie pryzmowym , przerzucanym, otwar

' Charakterystyka przedsig.wzlglh 
lg.lrfq sporzqdzana na podstawie raportu o r,,Budowa instalacji do mechaniizno_niotogicin;ffizetwarzania odpad6w wraz z

Zalqcznik nr 1
do decyzji Gminy Migkinia zdnia 1b grudnia2011 r. o uwarunkowaniach

na budowie instalacii do
turq tec;hnicznq na dzialce
zaproponowano budowe
ia zmieszanych odpadow

eteKtywnym zbieraniu odpadow,
w konstrukcji r;talowo_zelbetowej,
, Pozoslale urz:qdzenia to: waga,
3rowy budynek portierni, stalja

)we z odstojnikiem, separator
, zbiornik na scieki socialno_
:. Hala zostanie wyposazona
Komunalnych i pzygotowania

Halq podzielono na 
-3 

strefv:
sortownig, Po przesianiu

zostanie skierowana do odzvsku,
Po stronie poludniowei objektj
rra powietrza z odorow. CzeSi
zhal4 ogrzewanym a poro.a
wysegregowane z odpadow
konstru kcji zelbetowo-stalowei,

komposkrwnia skladai sib
sterowanej wentylacji

.oraz placu kompostowego
kompostu), Napowietrzanre
sig bgdzie poprzez kanaly

lu, ktore jednocze6nie sluzvL
zostanie wyposazony we wlasny
ury. W drugim stopniu na placu
wanra Kompostu w pryzmach,
ra dwustopniowego procesu
procesu kom;rostowania oraz

stopn iowegcl kompostowania
ie wykorzystany jako nawoz
do rekultywacji skladowisk.

ywnie: zielonych, kuchennych,
w procesie jednostopniowym,

riu-na Srodowisko inwestycji pn
infrashuktur4 technicznq;



WydajnoScinstalacji wyniesie okolo 105000 Mg/rok (czqbc mechaniczna
instalacji) 50000 Mg/rok (czg56 biologiczna instalacji),

technologia umo2liwia zagospodaroirranie Sciekow
i wod opadowych popzez zawncanie ich do nawadniania
owych. Teren kompostowni zostadie utwardzony

y, Zaplanowano dojazd do zakladu drogq gminrh4 zlokalizowanq
stronie dzialki,

VydrjT

h9r Jan

pryzm
i skana
po polu


