
t»>

I BURMISTI^Z MIASTA KLUCZBORKA
wojewodztivo opolskie

OS.6220.17.2022.AW
Kluczbork, dnia 28 grudnia 2022r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.75 ust. l pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. l i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także
§3 ust. 3 w związku z §2 ust. l pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku złożonego przez firmę "EKO-REGION" sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400
Bełchatów reprezentowaną przez Pana Mariusza Pękalę - Prezesa Zarządu oraz Panią Iwonę
Koperską - Wiceprezesa Zarządu L.dz. 926/2022 z dnia 6 lipca 2022r. (wraz z uzupełnieniami
z dnia 11 sierpnia 2022r., l września 2022r., 12 października 2022r.) w sprawie wy dania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń
technologicznych przetwarzania odpadów w istniejących obiektach części biologicznej
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, grn.
Kluczbork"

STWIERDZAM

l.

2.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń technologicznych przetwarzania odpadów
w istniejących obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami niebezpiecznymi, mogącymi
przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych);

b) w sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu
zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych oraz
podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich
sorbentów);

c) regularnie kontrolować i sprawdzać stan techniczny posadzek/powierzchni oraz
urządzeń służących do podczyszczania oraz gromadzenia wód opadowych
i roztopowych oraz ścieków socjalno-bytowych;

d) regularnie kontrolować i sprawdzać stan techniczny systemów do odprowadzania
ścieków przemysłowych i odcieków oraz urządzeń służących do gromadzenia
ścieków przemysłowych;

e) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, a następnie
wywozić do oczyszczalni ścieków;

f) regularnie opróżniać zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, nie dopuszczać do ich
przepełnienia;

g) ścieki przemysłowe kierować miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
h) wodę pobierać z sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy;
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i) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz placu utwardzonego, gdzie nie odbywa
się proces przetwarzania odpadów ani transportu, odprowadzać na tereny zielone
Inwestora, w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów przyległych;

j) wody deszczowe z placów magazynowych Ml O i IVIll, na których odpady
magazynowane będą w szczelnych kontenerach/pojemnikach/ zbiornikach,
kierować do zbiorników na wody opadowe z funkcją p.poż.;

k) w przypadku odpadów magazynowanych luzem (w pryzmie lub stosie) na
wydzielonym miejscu magazynowym na placu dojrzewania/kompostowania (B3),
powstające w ich obrębie wody deszczowe, stanowiące ścieki przemysłowe
odprowadzać poprzez system do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym
wód odciekowych do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki;

l) odpady gromadzić w szczelnych kontenerach/pojemnikach/ zbiornikach w sposób
niepowodujący powstawania ścieków przemysłowych (odcieków) oraz wykluczający
zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego;

m) ewentualne odcieki, które powstaną w szczelnych pojemnikach/kontenerach/
zbiornikach, po wyładunku odpadów na plac dojrzewania/kompostowania lub
w bioreaktorach, kierować do odwodnienia liniowego, w które wyposażony jest plac
dojrzewania/kompostowania bądź do odwodnienia liniowego bioreaktorów,
następnie do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki i miejską siecią
kanalizacji do oczyszczalni ścieków;

n) odcieki pochodzące z miejsc przetwarzania odpadów, tj. bioreaktorów i placu
dojrzewania/kompostowania odprowadzać poprzez system do odprowadzania
wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych do zbiornika retencyjnego na
ścieki przemysłowe i odcieki;

o) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających
przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych
oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

p) dopuszcza się możliwość magazynowania odpadów luzem w stosach/pryzmach
w obiektach zadaszonych, w sytuacji kiedy obiekt ten wyposażony jest w system do
odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających
w obrębie lokalizacji wydzielonej i przeznaczonej do magazynowania odpadów lub
w sytuacji kiedy magazynowane odpady nie powodują powstawania wycieków/
odcieków;

q) odpady magazynowane poza zadaszeniem, w związku z możliwością przedostania
się opadów atmosferycznych do środka kontenerów/pojemników/zbiorników należy
odpowiednio zabezpieczyć poprzez ich przykrycie bądź zamykanie albo poprzez
dostosowanie odpowiedniego sposobu zagospodarowania i odprowadzania
powstałych ścieków przemysłowych. Ponadto, nie dopuszczać do przepełnienia się
kontenerów/zbiorników/pojemników ściekami przemysłowymi;

r) dopuszcza się możliwość magazynowania odpadów luzem w stosach/pryzmach na
wydzielonym miejscu magazynowym na placu dojrzewania/kompostowania (B3),
który wyposażony jest w system do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym
wód odciekowych z odprowadzeniem powstających ścieków przemysłowych do
zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcięła oraz w sposób
zabezpieczający przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego
substancji szkodliwych.
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Uzasadnienie

Wnioskiem L.dz. 926/2022 z dnia 6 lipca 2022r. firma "EKO-REGION" sp. z o.o.,
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów reprezentowana przez Pana Mariusza Pękalę - Prezesa
Zarządu oraz Panią Iwonę Koperską - Wiceprezesa Zarządu wystąpiła do Burmistrza Miasta
Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń technologicznych przetwarzania odpadów w istniejących
obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania
Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork".

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest
Burmistrz Miasta Kluczborka.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie
należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano
na podstawie §3 ust. 3 ftj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub
montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany
uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się,
o ile ustawa 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 nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw
wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub
ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu
wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia)
w związku z §2 ust. l pkt 47 (tj. instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 21
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46,
w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady
w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t,
z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. póz. 2389, z późn.
zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) jako planowane
przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem
Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia 13 lipca 2022r., poinfonnował strony postępowania
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS, pismem Nr OS.6220.17.2022.AW
z dnia 13 lipca 2022r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Marszałka Województwa Opolskiego
oraz Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 25 lipca
2022r. Nr NZ.9022.4.18.2022.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
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Marszałek Województwa Opolskiego pismem Nr DOS-RPS.7220.17.2022. JW z dnia
28 lipca 2022r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń technologicznych
przetwarzania odpadów w istniejących obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork" planowanego
do realizacji na terenie zakładu, gdzie jest eksploatowana instalacja do składowania odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80.000
Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516.450Mg oraz instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
o zdolności przetwarzania lOO.OOOMg/rok tj. 385Mg/dobę w części mechanicznej oraz 54.000
Mg/rok tj. 147,95Mg/dobę w części biologicznej, które klasyfikowane są do instalacji,
o których mowa w art. 201 ust. l ustawy Prawo ochrony środowiska, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.249.2022.JGD z dnia 28 lipca 2022r. odmówił wyrażenia opinii, co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia m.in.
z uwagi na konieczność wskazania we wniosku, które uwarunkowania eksploatacji instalacji
określone w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza
Miasta Kuczborka Nr OS.6220.9.2013.AWz dnia 28 stycznia 2014r. ulegną zmianie oraz je
uzasadnić, a także z uwagi na konieczność zweryfikowania i aktualizacji treści karty
informacyjnej przedsięwzięcia, adekwatnie do przedmiotu przedsięwzięcia, zgodnie
z wymogami art. 62a oraz art. 63 ustawy OOS, uwzględniając fakt, że część elementów
wymienionych w art. 63 wskazana jest w art. 62a.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie, działając zgodnie
z przepisami art. 50 § l oraz art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa, pismem Nr OS.6220. l 7.2022.AW z dnia
5 sierpnia 2022r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie uzupełnienia (wyjaśnień) w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia
przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach,
pismem Nr GL.RZS.435.60.2022.KS z dnia l sierpnia 2022r. wniósł o uzupełnienie i złożenie
wyjaśnień, w związku z brakami i nieścisłościami zawartymi w dołączonej do wniosku
o wydanie decyzji karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez Pana Marcina
Jęśko w lipcu 2022r.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta Kluczborka, działając zgodnie
z przepisami art. 50 § l oraz art. 7i 77 §1 ustawy Kpa, pismem Nr OS.6220. 17.2022.AW z dnia
9 sierpnia 2022r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie uzupełnienia (wyjaśnień) w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia
przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem Nr L.dz. 1056/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r. Inwestor złożył stosowne
uzupełnienie do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia wynikające z postanowienia Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu Nr WOOŚ.4220.249.2022. JGD z dnia 28 lipca 2022r.

Uwzględniając powyższe uzupełnienie, pismem Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia
24 sierpnia 2022r. ponownie wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
wnioskowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
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W toku prowadzonego postępowania, pismem Nr L.dz.1143/2022 z dnia l września
2022r. Inwestor złożył stosowne uzupełnienie do wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wynikające
z wezwania Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
w Gliwicach, pismem Nr GL.RZS.435.60.2022.KS z dnia l sierpnia 2022r.

Jednocześnie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem
Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia 21 września 2022r. w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy,
organ prowadzący postępowanie przesłał złożone przez Inwestora uzupełnienia do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Dyrektora RZGW
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach z prośbą o dołączenie
materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie
ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.18.2022.M0h z dnia 9 września 2022r.
podtrzymał swoją opinię sanitarną wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.18.2022.M0h z dnia
25 lipca 2022r.

Pismem nr WOOS.4220.304.2022.AK.1 z dnia 9 września 2022r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomił Burmistrza Miasta Kluczborka o planowanym
terminie rozpatrzenia sprawy, z uwagi na jej skomplikowany charakter do dnia 26 września
2022r. Natomiast Marszałek Województwa Opolskiego pismem Nr DOŚ-
RPŚ.7220.17.2022.JW z dnia 16 września 2022r. podtrzymał w całości treść swojego
stanowiska wyrażonego w opinii Nr DOS-RPS.7220.17.2022. JW z dnia 28 lipca 2022r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.304.2022.AK.2 z dnia 23 września 2022r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń technologicznych przetwarzania odpadów w istniejących
obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania
Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork" - me istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach,
pismem Nr GL.RZS.435.60.2022.KS z dnia 20 września 2022r. ponownie wniósł
o uzupełnienie i złożenie wyjaśnień, w związku z brakami i nieścisłościami zawartymi
w dołączonej do wniosku o wydanie decyzji karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta Kluczborka ponownie, działając zgodnie
z przepisami art. 50 §1 oraz art. 7 177 §1 ustawy Kpa, pismem Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia
28 września 2022r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie uzupełnienia (wyjaśnień) w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie informując, że wprzypadku nieuzupełnienia
przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia
środowiskowych uwamnkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem Nr L.dz. 1332/2022 z dnia 12 października 2022r. Inwestor złożył stosowne
uzupełnienie do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia wynikające z powołanego wyżej wezwania Dyrektora RZGW
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach z dnia
20 września 2022r.

Organ prowadzący postępowanie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa
pismem Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia 19 października 2022r. w celu ujednolicenia
dokumentacji sprawy, przesłał złożone przez Inwestora uzupełnienie do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Dyrektora RZGW
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach z prośbą o dołączenie
materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie
ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.
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PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.18.2022.AW-S z dnia 26 października
2022r. ponownie podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.18.2022.MCh
z dnia 25 lipca 2022r. Marszałek Województwa Opolskiego pismem Nr DOŚ-
RPŚ.7220.17.2022.JW z dnia 4 listopada 2022r. również podtrzymał w całości treść swojego
stanowiska wyrażonego w opinii Nr DOS-RPS.7220.17.2022.JW z dnia 28 lipca 2022r.

Natomiast pismem Nr WOOS.4220.304.2022.AK.3 z dnia 4 listopada 2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomił Burmistrza Miasta
Kluczborka o planowanym terminie rozpatrzenia sprawy, z uwagi na jej skomplikowany
charakter do dnia ł 8 listopada 2022r.

Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Gliwicach,
pismem Nr GL.RZS.435.60.2022.KS z dnia 8 listopada 2022r. wyraził opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń technologicznych przetwarzania
odpadów w istniejących obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie
Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork" nie ma obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art.
64 ust. 3a ustawy OOS określił warunki jego realizacji.

Burmistrz Miasta Kluczborka, uwzględnił część warunków określonych przez
Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich,
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego
przed zanieczyszczaniami.

Pismem Nr WOOŚ.4220.304.2022.AK.4 z dnia 16 listopada 2022r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał swoje stanowisko wyrażone
w postanowieniu Nr WOOS.4220.304.2022.AK.2 z dnia 23 września 2022r. Jednocześnie,
działając zgodnie z przepisami art. 113 §1 ustawy Kpa, postanowieniem Nr
WOOS.4220.304.2022.AK.5 z dnia 16 listopada RDOS w Opolu sprostował z urzędu
oczywistą omyłkę w postanowieniu Nr WOOS.4220.304.2022.AK.2 z dnia 23 września 2022r.
o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy "EKO-REGION" sp. z o.o., ul. Bawełniana 18,

97-400 Bełchatów reprezentowanej przez Pana Mariusza Pękalę - Prezesa Zarządu oraz Panią
Iwonę Koperską - Wiceprezesa Zarządu L.dz. 926/2022 z dnia 6 lipca 2022r. (wraz
z uzupełnieniami z dnia 11 sierpnia 2022r., l września 2022r., 12 października 2022r.),
a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz
z uzupełnieniami, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a
ustawy OOS stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie
opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Kluczbork na terenie Zakładu Gospodarowania
Odpadów w Gotartowie. Przedmiotowe przedsięwzięcie pn. „zmiana założeń technologicznych
przetwarzania odpadów w istniejących obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów" dotyczyć będzie
istniejących obiektów części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (MBP) oraz obiektu związanego
z prowadzeniem procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów (plac dojrzewania/kompostowania), które położone są na działkach o nr ewid.
191/24 oraz 191/25 obręb Gotartów. Zakład sąsiaduje od strony północnej z drogą, dalej
z terenami rolnymi oraz zabudową zagrodową, od strony wschodniej z terenem
zrekultywowanego składowiska odpadów, dalej z terenami rolnymi, od strony południowej
z terenami rolnymi, natomiast od strony zachodniej z drogą krajową nr 11, dalej z terenami
rolnymi. Najbliższy teren chroniony akustycznie znajduje się w odległości ok. 135m od granicy
Zakładu.
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Na terenie Zakładu znajdują się następujące instalacje:
a) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych (tzw. instalacja MBP),
b) instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

kwatera składowiskowa nr I - na której ze względu na stopień wypełnienia zaprzestano
przyjmowania odpadów do składowania;
kwatera składowiskowa nr II - obecnie eksploatowana;

c) instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji,
w tym bioodpadów stanowiąca wydzieloną część placu dojrzewania/kompostowania;

d) instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez przesiewanie i/lub
rozdrabnianie z wykorzystaniem ręcznej obróbki.

Na terenie Zakładu prowadzona jest także działalność w zakresie zbierania odpadów,
w tym w ramach PSZOK.

W ramach części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów oraz instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów, odpady przeznaczone do przetwarzania oraz wytwarzane, magazynowane będą
w istniejących na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie miejscach
magazynowych, tj.: wiata magazynowa M2 i M7, plac magazynowy M10 i Ml l, wydzielone
miejsce magazynowe na placu dojrzewania/kompostowania B3, plac technologiczny Pl. 2,
boks magazynowy przy bioreaktorach B4:
a) w wiatach magazynowych M2 i M7 - odpady "magazynowane będą w kontenerach,

pojemnikach, zbiornikach bądź luzem w stosach/pryzmach. Wiaty posiadają zadaszenie
i są zabudowane z trzech stron, co zabezpiecza magazynowane tam odpady przed
wpływem warunków atmosferycznych, w tym przed opadami atmosferycznymi;

b) na placach magazynowych M l O i Mil oraz placu technologicznym Pl. 2 - odpady
magazynowane będą w szczelnych kontenerach, pojemnikach, zbiornikach. Przyjęty
sposób magazynowania odpadów zabezpiecza środowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem. Powstające ewentualnie przy takim sposobie magazynowania ścieki
przemysłowe, które powstaną w szczelnych pojemnikach/kontenerach/ zbiornikach, po
wyładunku odpadów na plac dojrzewania/kompostowania lub bioreaktorach, kierowane
będą do odwodnienia liniowego, w które wyposażony jest plac dojrzewania/
kompostowania bądź do odwodnienia liniowego bioreaktorów, następnie do zbiornika
retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki i miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni
ścieków;

c) w wydzielonym miejscu magazynowym na placu dojrzewania/kompostowania (B3) -
odpady magazynowane będą luzem w stosach/pryzmach bądź w kontenerach,
pojemnikach, opakowaniach lub zbiornikach. Plac magazynowy B3 posiada szczelne
i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków,
w tym wód odciekowych do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki;

d) boks magazynowy przy bioreaktorach (B4) posiada zadaszenie oraz utwardzone, szczelne
podłoże z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych
do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki. Odpady w boksie
magazynowane będą głównie luzem w stosach/pryzmach, nie mniej jednak dopuszcza się
możliwość magazynowania odpadów w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach lub
zbiornikach.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie
z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr GNP.6727.219.2022.MG z dnia 13 lipca 2022r. wydanym przez Burmistrza Miasta
Kluczborka ustalono, że miejsce realizacji przedsięwzięcia jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów, zatwierdzonego
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Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XIII/161/2007 z dnia 27 września 2007r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 92, póz. 2977 z dnia 11 grudnia 2007r.). Wymienione powyżej działki
inwestycyjne (191/24 - 0-5, KDS-1 oraz 191/25 - 0-1, 0-5) położone są w obszarze
oznaczonym na rysunku planu następującymi symbolami:

a) 0-1 - teren gospodarowania odpadami - eksploatowana kwatera I składowiska odpadów,
b) 0-5 - teren gospodarowania odpadami - kompostownia oraz obiekty i urządzenia

związane z gospodarką odpadami,
c) KDS-1 - drogi publiczne.

Spółka "EKO-REGION" Bełchatów posiada decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IŻ-
6610-1/53/06 z 7 maja 2007r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów
maksymalnie SO.OOOMg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516.450Mg oraz dla
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: lOO.OOOMg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części
mechanicznej oraz 54.000 Mg/rok, tj. 147,95 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych
na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork.

Decyzja ta zmieniona została decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: nr
DOS.IV.AKu.7636-17/08 z dnia 30 czerwca 2008r., nr DOS.IV.MK. 7636-4/09 z dnia
15 września 2009r., nr DOS.MK.7636-36/10 z dnia 11 czerwca 2010r., nr
DOS.7222.61.201 l.MK z dnia 21 stycznia 2013r., nr DOS.7222.37.2013.MK z dnia 9 grudnia
2013r., nr DOS.7222.127.20 ł 4.MJ z dnia 4 marca 2015r., nr DOS-III.7222.19.2016.MK z dnia
28 listopada 2016r., nr DOS-III.7222.60.2017.MK z dnia 25 stycznia 2018r., nr DOŚ-
111.7222.58.2019. JZ z dnia 30 grudnia 2020r., nr DOS-III.7222.10.2021.JZ z dnia 31 grudnia
2021 r. oraz sprostowana postanowieniami Marszałka Województwa Opolskiego: nr
DOS.7222.16.2014.MK z dnia 5 maja 2014r, nr DOS.7222.127.2014.MJ z dnia 8 czerwca
2015 r. i nrDOŚ-III.7222.10.2021.JZ z dnia 4 stycznia 2021 r.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wprowadzenie zmian o charakterze
niebudowlanym, powodujących zmianę warunków eksploatacji części biologicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do kompostowania
odpadów, określonych w decyzji Burmistrza Miasta Kuczborka nr OS.6220.9.2013.AW z
28 stycznia 2014r. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się ze zwiększeniem zdolności
przerobowej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym części
biologicznej tej instalacji oraz nie wiąże się ze zwiększeniem zdolności przerobowej instalacji
do kompostowania odpadów. Przewiduje się natomiast zwiększenie ilości poszczególnych
kodów (rodzajów) odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie stabilizacji tlenowej
(proces unieszkodliwiania D8), jednak ilości te nie spowodują przekroczenia mocy
przerobowej instalacji. Planowana zmiana założeń technologicznych będzie miała na celu:

a) Uwzględnienie możliwości przetwarzania w procesie stabilizacji tlenowej (proces
unieszkodliwiania D8), prowadzonym w istniejących bioreaktorach dodatkowych
rodzajów odpadów o następujących kodach 02 04 01, 02 04 02, 02 04 99, 02 06 02, 02
06 80, 04 01 09, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 14, 19 08 99, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 03
oraz 20 03 06. Dotychczas przetwarzane było odpady o kodach: 02 01 01, 02 01 03, 02
01 06, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01, 02 03 03,
02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 03, 02 04 80, 02 05 01, 02 05
02, 02 05 80, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03
01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10,
0303 11,0401 06,0401 07,040210,040220,040221,040222, 1501 01, 1501
03, 15 01 09, 16 03 06, 16 03 80, 17 02 01, 19 05 05, 19 06 04, 19 08 01, 19 08 02, 19
08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12, 19 13 06, 20 01 01,
20 01 08, 20 01 10,20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 03 04.
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b) Umożliwienie prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej frakcji ulegającej
biodegradacji wydzielanej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
(z odpadów o kodzie 20 03 01) jak i selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji dwustopniowo (I stopień/faza - stabilizacja intensywna w bioreaktorach
i II stopień/faza - dojrzewanie na placu dojrzewania/kompostowania) bądź
jednostopniowo (wyłącznie z wykorzystaniem bioreaktorów).
To, czy proces prowadzony będzie jedno - czy dwustopniowo zależeć będzie przede
wszystkim od właściwości odpadów (zawartości rozkładalnej materii organicznej oraz
zawartości wilgoci w odpadach), które w danym momencie skierowane zostaną do
procesu oraz dobrania odpowiednich parametrów prowadzenia procesu. Cały proces
stabilizacji tlenowej w bioreaktorach jest na bieżąco monitorowany przez (pomiar
zawartości tlenu oraz temperatury) poprzez sondy (tlen/temperatura) umieszczone
punktowo w stabilizowanych odpadach. Sondy podłączone są do systemu sterującego.
Dodatkowo za pomocą miernika (sondy) lub organoleptycznie przez
wykwalifikowanego w tym zakresie pracownika, monitorowana jest wilgotność
odpadów (przed rozpoczęciem procesu oraz kilkakrotnie w różnych fazach przebiegu
procesu). Zapewnienie odpowiednich wamnków procesu pozwala na szybki rozkład
frakcji organicznej, higienizację wsadu (wysoka temperatura procesu na poziomie ok.
65°C) oraz minimalizację uciążliwości zapachowej. Proces prowadzony
w bioreaktorach daje możliwość uzyskania gotowego stabilizatu.

c) Umożliwieme wytwarzania w wyniku prowadzenia procesu unieszkodliwiania D8,
tj. stabilizacji tlenowej frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej
z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (z odpadów o kodzie 20 03
01) oraz stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych, produktu o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego
uprawę roślin (poprawiającego właściwości gleby), w przypadku spełnienia wymagań
określonych w przepisach odrębnych oraz w przypadku posiadania przez prowadzącego
instalację stosownej decyzji na wprowadzanie produktu nawozowego lub środka do
obrotu bądź też materiału po procesie stabilizacji tlenowej kwalifikowanego jako odpad.

d) Uwzględnienie jako odrębnego wariantu pracy części biologicznej instalacji MBP,
możliwości prowadzenia j ednostopniowo bądź dwustopniowo procesu kompostowania
selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów - tj.
procesu odzysku R3. Proces kompostowania w bioreaktorach prowadzony będzie
w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji. Zmiana ta ma na celu
wprowadzenie jako dodatkowego wariantu pracy części biologicznej instalacji MBP,
możliwości prowadzenia w bioreaktorach i na placu dojrzewania/kompostowania nie
tylko procesu stabilizacji tlenowej (unieszkodliwiania D8) frakcji ulegającej
biodegradacji wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
(z odpadów o kodzie 20 03 01) jak i odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych, ale również procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów
ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów - tj. proces odzysku R3. Zakładana
zmiana umożliwi wnioskodawcy prowadzenie procesu kompostowania odpadów
w bioreaktorach, w sytuacji kiedy nie są w nich przetwarzane w procesie stabilizacji
tlenowej odpady ulegające biodegradacji wydzielone z niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, np. w sytuacji braku frakcji podsitowej bądź
innych odpadów ulegających biodegradacji.

e) Uwzględnienie możliwości przetwarzania w procesie kompostowania (proces odzysku
R3) prowadzonym odrębnie w instalacji kompostowania na placu dojrzewania/
kompostowania, dodatkowych rodzajów odpadów, tj. odpadów o następujących
kodach: 02 03 99, 02 06 02, 02 06 80, 02 07 01, 03 03 07, 03 03 08, 1603 06,17 02 01,
19 12 01,19 12 07,19 12 12,20 01 99,20 03 99. Obowiązująca decyzja środowiskowa
umożliwia przetwarzanie w tym procesie następujących rodzajów odpadów: 02 01 03,
02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01, 02 04 80, 02 05 01, 02 05
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80, 02 06 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 16 03 80, 20
01 01, 20 01 08, 20 01 25,20 01 38, 20 02 01 i 20 03 02.

f) Umożliwienia wytwarzania w wyniku prowadzenia procesu kompostowania R3
selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów,
prowadzonego na wydzielonej części placu dojrzewania/kompostowania oraz
prowadzonego w bioreaktorach i na wydzielonej części placu dojrzewania/
kompostowania, produktu o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego
uprawę roślin (poprawiającego właściwości gleby), w przypadku spełnienia wymagań
określonych w przepisach odrębnych oraz w przypadku posiadania przez prowadzącego
instalację stosownej decyzji na wprowadzenie produktu nawozowego lub środka do
obrotu bądź też materiału po procesie stabilizacji tlenowej kwalifikowanego jako odpad.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz
z uzupełnieniami, podłoża/posadzki, na których planowane są zmiany posiadają bardzo dobry
stan techniczny i nie zachodzi potrzeba doszczelnienia poszczególnych powierzchni
przeznaczonych do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów.

W wyniku planowanych modyfikacji zmianie ulegną następujące warunki eksploatacyjne
zawarte w decyzji Burmistrza Miasta Kuczborka nr OS.6220.9.2013.AW z 28 stycznia 2014r.:

a) W Zakładzie Gospodarki Odpadami w Gotartowie przetwarzać nie więcej niż:
ó.OOOMg/rok selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02
04 01, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 80, 02 06 01 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01,
03 01 05, 03 03 01, 16 03 80, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01 i 20 03
02, 02 03 99, 02 06 02, 02 06 80, 02 07 01, 03 03 07, 03 03 08, 16 03 06, 17 0201, 19
12 01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 99, 20 03 99.

b) Proces biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, w tym frakcji
ulegającej biodegradacji wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji innych niż frakcja ulegająca
biodegradacji wydzielona z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
prowadzić w części biologicznej instalacji MBP (w procesie stabilizacji tlenowej),
o zdolności przerobowej do 54.000Mg/rok. Proces biologicznego przetwarzania
odpadów (stabilizacji tlenowej) prowadzić dwustopniowo (I stopień/faza - stabilizacja
intensywna w siedmiu zamkniętych tunelach tzw. bioreaktorach i II stopień/faza -
dojrzewania na placu dojrzewania/kompostowania) bądźjednostopniowo (wyłącznie z
wykorzystaniem bioreaktorów), do której kierowane będą odpady o kodach: 02 01 01,
02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03
01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 03, 02 04 80, 02
05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05,
02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03
08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 06, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15
01 01, 15 01 03, 15 01 09, 16 03 06, 16 03 80, 17 02 01, 19 06 04, 19 08 01, 19 08 02,
19 05 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12, 19 13
06, 21 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 03 04, 02 04 01, 02
04 02, 02 04 99, 02 06 02, 02 06 80, 04 01 09, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 14, 19 08 99,
20 01 99, 20 02 01, 20 03 03 oraz 20 03 06.
Ponadto w przypadku wolnych mocy przerobowych w ramach instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów dopuszcza się prowadzenie jako dodatkowego wariantu pracy
bioreaktorów procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów w ilości do 30.000Mg/rok. Proces biologicznego
przetwarzania odpadów (kompostowania) prowadzony będzie dwustopniowo
(I stopień/faza - kompostowanie odpadów w bioreaktorze i II stopień/faza - dojrzewania
na placu dojrzewania/kompostowania) bądź jednostopniowo (wyłącznie
z wykorzystaniem bioreaktorów). Do procesu kierowane będą odpady o kodach: 02 01
03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 80, 02
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05 01, 02 05 80, 02 06 01, 02 06 02, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80,
03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 16 03 06, 16 03 80, 17 02 01, 19 12
01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 99, 20 02 01, 20
03 02, 20 03 99.

c) Proces biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów, prowadzić w instalacji do kompostowania odpadów
o zdolności przerobowej nie większej niż 6.000 Mg/rok, do której kierowane będą
odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01,
02 04 80, 02 05 01, 02 05 80, 02 06 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01, 03 01
05, 03 03 01, 16 03 80, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01 i 20 03 02, 02
03 99, 02 06 02, 02 06 80, 02 07 01, 03 03 07, 03 03 08, 16 03 06, 17 02 01, 19 12 01,
19 12 07, 19 12 12, 20 01 99, 20 03 99.

d) Dostarczane selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady
przewidziane do procesu kompostowania i stabilizacji tlenowej, magazynowane będą
selektywnie w miejscach magazynowania odpadów wydzielonych na terenie Zakładu
tj. w wiacie magazynowej M2, M7, na placu magazynowym M l O i Mil,
w wydzielonym miejscu magazynowania na placu dojrzewania/kompostowania (B3),
na placu technologicznym PI.2, w boksie magazynowym B4.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowane
przedsięwzięcie, nie wiąże się ze zmianą wielkości istniejącej emisji gazów i pyłów do
powietrza oraz zmianą charakterystyki miejsc wprowadzania emisji do powietrza. Ponadto
w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania nowych źródeł emisji
substancji do powietrza. Z wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
wynika, że eksploatacja wszystkich instalacji (zarówno źródeł zorganizowanych
i niezorganizowanych) wchodzących w skład Zakładu nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ani wartości odniesienia.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarze Gminy Kluczbork, który jest poza
obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Z analizy dokumentacji sprawy wynika, że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze
zmianą wielkości istniejącej emisji hałasu oraz zmianą charakterystyki źródeł hałasu. Ponadto
w ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania nowych źródeł emisji
hałasu oraz zmianą istniejących źródeł w ramach istniejącej instalacji. Z wyników
przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu wynika, że eksploatacja wszystkich instalacji
wchodzących w skład Zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
na granicy terenów chronionych akustycznie zarówno dla pory dnia jaki i nocy. Woda na
potrzeby Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie pobierana jest z wodociągu
gminnego.

Ponadto, Inwestor nie przewiduje zamian ilości, stanu i składu ścieków w związku
z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Ścieki z części mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (ścieki pochodzące z zasobni odpadów
oraz linii sortowniczych) z zasobni odpadów poprzez pompę odcieków kierowane są
wewnętrzną kanalizacją do zbiornika bezodpływowego o pojemności l Om3. Ścieki z linii
sortowania kierowane są wewnętrzną kanalizacją do zbiornika bezodpływowego o pojemności
10m3. Ścieki gromadzone w wyżej wymienionych zbiornikach są przepompowywane do
osadnika, dalej za pomocą przepompowni tłoczone do zbiornika retencyjnego odcieków
i ścieków technologicznych i poprzez przepompownię i kanalizację miejską kierowane do
oczyszczalni ścieków. Z części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów (ścieki technologiczne z tuneli (bioreaktorów), urządzeń do redukcji
emisji do powietrza oraz placu dojrzewania/kompostowania) ścieki odprowadzane są poprzez
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osadnik i przepompownię do zbiornika retencyjnego odcieków i ścieków technologicznych
i poprzez przepompownię i kanalizację miejską do oczyszczalni ścieków. Ścieki te mogą być
również recyrkulowane na składowisko odpadów, jako mieszania ścieków z instalacji
biologicznego przetwarzania odpadów oraz z instalacji składowania odpadów. Dopuszcza się
również możliwość recyrkulacji ścieków z instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów poprzez przepompownię na składowisko odpadów i do nawadniania odpadów na
placu dojrzewania/kompostowania. Ścieki powstające z instalacji składowania odpadów
odprowadzane są do przepompowni, skąd mogą być kierowane bezpośrednio do kanalizacji
miejskiej bądź do zbiornika retencyjnego, gdzie retencjonowane są łącznie ze ściekami
technologicznymi z instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów. Mieszanina
ścieków ze zbiornika retencyjnego kierowana jest poprzez przepompownię do kanalizacji
miejskiej i dalej do oczyszczalni ścieków lub recyrkulowana jest na składowisko odpadów.
Kierunek przepływu ścieków reguluj e zastosowany system komory zasuw na wewnętrznej sieci
kanalizacyjnej. Z kolei ścieki powstające z myjni przejazdowej wywożone są wozami
asenizacyjnymi do zbiornika przepompowni, która tłoczy ścieki do kanalizacji miejskiej i dalej
do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, w wyniku prowadzonych
procesów odzysku (R3) i unieszkodliwiania (D8) odpadów, powstawać będą następujące
rodzaje odpadów: nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych [19 05
Ol], nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego [19 05 02],
kompost nieodpowiadający wymaganiom [19 05 03], minerały, piasek, kamienie [19 12 09],
inne niewymienione odpady [19 05 99].

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia
jest położony w odległości ok. 3,3km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
18 maja 201 6r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz. 1131). W wyżej
wymienionym zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie
będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na
możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar
planowanego przedsięwzięcia znajduje się również poza pozostałymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2022 r. póz. 916 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Przedsięwzięcie nie wiąże się
z wycinką drzew i krzewów oraz przekształceniem istniejących terenów biologicznie czynnych.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza projektowanymi formami ochrony
przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony
przyrody wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzeimego Województwa
Opolskiego 2019.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 20 lir. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl
poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.
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Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006)
planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowana na obszarze o wysokich lub szczególnie
wysokich walorach krajobrazowych. W związku z czym nie przewiduje się negatywnego
wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy
przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie
będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
a) obszary górskie lub leśne;
b) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochroime ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych;
c) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
d) obszary przylegaj ące do j ezior;
e) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych GUS w roku 2021 gęstość zaludnienia dla
całego obszaru gminy Kluczbork wynosiła 164 os/km2, natomiast w odniesieniu tylko do części
wiejskiej gminy (z wyłączeniem Miasta Kluczbork) gęstość zaludnienia wyniosła ólos/tan2.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowane
przedsięwzięcie jest przystosowane do zmieniających się wamnków klimatycznych takich jak:
upały, nawalne opady deszczu, gwałtowne burze i silne wiatry oraz fale chłodu i śnieg. Ponadto
planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenem zagrożonym mchami masowymi ziemi
oraz poza terenem zalewowym.

W wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do
kumulacji oddziaływań. Eksploatacja zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie zarówno dla pory dnia jaki
i nocy oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
ani wartości odniesienia.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na
środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy
przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. l ustawy OOŚ
stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz
zdrowie i życie ludzi.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania
znajduje się w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Stobrawa od źródeł
do Kluczborskiego Strumienia i numerze PLRW60001713231. Jest to silnie zmieniona część
wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego
oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania
planu wykazała dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny oraz poniżej stanu dobrego
stan chemiczny. Jest to JCWP niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
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Inwestycja znajduje się rówiiież na terenie jednolitej części wód podziemnych
o numerze PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie
opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i ilościowy wód. Jest to JCWPd
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych oraz leży poza terenami ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody
i obszarami ochrony przyrody.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o którychjest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2022r., póz. 2625 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016r. (Dz. U. z 2016r, póz. 1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz. 2000
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia 21 listopada
2022r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do
zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed
wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego
postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Marszałka
Województwa Opolskiego i Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich w Gliwicach należy orzec jak w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2iart. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r., póz. 2142
z późn. zm.).
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mgr Bo:^a Stempel
Nac/ein/x Wydziahj

Ochrony ^rocŁwiska i Leśnictwa

Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. „EKO-REGION" Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

3. P.P.O. „OWOC" Sp. z o.o.
ul. Miarki 11, 46-200 Kluczbork

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole

5. Dragon Wilhelm
6. Zygmunt Marian
7. Zygmunt Teresa
8. Racety Danuta
9. Berbeć Halina

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa l, 45-594 Opole
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

4. Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

5. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

6. a/a
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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.17.2022.AW z dnia 28 grudnia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Zmiana założeń technologicznych przetwarzania odpadów w istniejących

obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania

Odpadami w Gotartowie, grn. Kluczbork"
sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.)

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wprowadzenie zmian o charakterze
niebudowlanym, powodujących zmianę warunków eksploatacji części biologicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do kompostowania
odpadów, określonych w decyzji Burmistrza Miasta Kuczborka nr OŚ.6220.9.2013.AW
z dnia 28 stycznia 2014r. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się ze zwiększeniem
zdolności przerobowej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym
części biologicznej tej instalacji oraz nie wiąże się ze zwiększeniem zdolności przerobowej
instalacji do kompostowania odpadów. Przewiduje się natomiast zwiększenie ilości
poszczególnych kodów (rodzajów) odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie
stabilizacji tlenowej (proces unieszkodliwiania D8), jednak ilości te nie spowodują
przekroczenia mocy przerobowej instalacji.

W wyniku planowanych modyfikacji zmianie ulegną następujące warunki eksploatacyjne
zawarte w decyzji Burmistrza Miasta Kuczborka nr OS.6220.9.2013.AW z 28 stycznia 2014r.:
a) W Zakładzie Gospodarki Odpadami w Gotartowie przetwarzać nie więcej niż: ó.OOOMg/rok

selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów o kodach: 02
01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01, 02 04 80, 02 05 01, 02
05 80, 02 06 01 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 16 03 80, 20
01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01 i 20 03 02, 02 03 99, 02 06 02, 02 06 80, 02 07
01, 03 03 07, 03 03 08, 16 03 06, 17 02 01, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 99, 20 03 99.
Proces biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, w tym frakcji
ulegającej biodegradacji wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji innych niż frakcja ulegająca
biodegradacji wydzielona z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
prowadzić w części biologicznej instalacji MBP (w procesie stabilizacji tlenowej),
o zdolności przerobowej do 54.000Mg/rok. Proces biologicznego przetwarzania odpadów
(stabilizacji tlenowej) prowadzić dwustopniowo (I stopień/faza - stabilizacja intensywna
w siedmiu zamkniętych tunelach tzw. bioreaktorach i II stopień/faza - dojrzewania na
placu dojrzewania/kompostowania) bądź jednostopniowo (wyłącznie z wykorzystaniem
bioreaktorów), do której kierowane będą odpady o kodach: 02 01 01, 02 01 03,02 01 06, 02
01 07, 02 01 83, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03
05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 03, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 06
01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 01
82, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 06, 04 01
07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 15 01 09, 16 03 06, 16 03
80, 17 02 01, 19 06 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 05 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 12 01,
19 12 07, 19 12 08, 19 12 12, 19 13 06, 21 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20
01 38, 20 03 04, 02 04 01, 02 04 02, 02 04 99, 02 06 02, 02 06 80, 04 01 09, 19 06 06, 19 08
05, 19 08 14, 19 08 99, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 03 oraz 20 03 06.
Ponadto w przypadku wolnych mocy przerobowych w ramach instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów dopuszcza się prowadzenie jako dodatkowego wariantu pracy

b)

c)
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f

bioreaktorów procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów w ilości do 30.000Mg/rok. Proces biologicznego
przetwarzania odpadów (kompostowania) prowadzony będzie dwustopniowo
(I stopień/faza - kompostowanie odpadów w bioreaktorze i II stopień/faza - dojrzewania na
placu dojrzewania/kompostowania) bądź jednostopniowo (wyłącznie z wykorzystaniem
bioreaktorów). Do procesu kierowane będą odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02
03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 80, 02 06 01, 02 06
02, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07,
03 03 08, 16 03 06, 16 03 80, 17 02 01, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 08, 20
01 25, 20 01 38, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 99.

d) Proces biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów, prowadzić w instalacji do kompostowania odpadów
o zdolności przerobowej nie większej niż 6.000 Mg/rok, do której kierowane będą odpady o
kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01, 02 04 80, 02 05
01, 02 05 80, 02 06 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 16 03 80,
20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01 i 20 03 02, 02 03 99, 02 06 02, 02 06 80, 02
07 01, 03 03 07, 03 03 08, 16 03 06, 17 02 01, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 99, 20 03
99.

e) Dostarczane selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady
przewidziane do procesu kompostowania i stabilizacji tlenowej, magazynowane będą
selektywnie w miejscach magazynowania odpadów wydzielonych na terenie Zakładu
tj. w wiacie magazynowej M2, M7, na placu magazynowym M l O i Mil,
w wydzielonym miejscu magazynowania na placu dojrzewania/kompostowania (B3), na placu
technologicznym PI.2, w boksie magazynowym B4.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie
kluczborskim, gminie Kluczbork na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadów w Gotartowie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie pn. „zmiana założeń technologicznych przetwarzania odpadów
w istniejących obiektach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów" dotyczyć będzie istniejących
obiektów części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (MBP) oraz obiektu związanego z
prowadzeniem procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów (płac dojrzewania/kompostowania), które położone są na działkach o nr ewid.
191/24 oraz 191/25 obręb Gotartów. Zakład sąsiaduje od strony północnej z drogą, dalej z
terenami rolnymi oraz zabudową zagrodową, od strony wschodniej z terenem
zrekultywowanego składowiska odpadów, dalej z terenami rolnymi, od strony południowej
z terenami rolnymi, natomiast od strony zachodniej z drogą krajową nur 11, dalej z terenami
rolnymi. Najbliższy teren chroniony akustycznie znajduje się w odległości ok. 13 5m od granicy
Zakładu. Na terenie Zakładu znajdują się następujące instalacje:
a) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych (tzw. instalacja MBP),
b) instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

kwatera składowiskowa nr I - na której ze względu na stopień wypełnienia zaprzestano
przyjmowania odpadów do składowania;
kwatera składowiskowa nr II - obecnie eksploatowana;

c) instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji,
w tym bioodpadów stanowiąca wydzieloną część placu dojrzewania/kompostowania;

d) instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez przesiewanie i/lub
rozdrabnianie z wykorzystaniem ręcznej obróbki.

W ramach części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów oraz instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów, odpady przeznaczone do przetwarzania oraz wytwarzane, magazynowane będą
w istniejących na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie miejscach
magazynowych, tj.: wiata magazynowa M2 i M7, plac magazynowy M10 i Ml l, wydzielone
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miejsce magazynowe na placu dojrzewania/kompostowania B3, plac technologiczny Pl. 2,
boks magazynowy przy bioreaktorach B4:
a) w wiatach magazynowych M2 i M7 - odpady magazynowane będą w kontenerach,

pojemnikach, zbiornikach bądź luzem w stosach/pryzmach. Wiaty posiadają zadaszenie
i są zabudowane z trzech stron, co zabezpiecza magazynowane tam odpady przed
wpływem warunków atmosferycznych, w tym przed opadami atmosferycznymi;

b) na placach magazynowych M l O i Mil oraz placu technologicznym Pl. 2 - odpady
magazynowane będą w szczelnych kontenerach, pojemnikach, zbiornikach. Przyjęty
sposób magazynowania odpadów zabezpiecza środowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem. Powstające ewentualnie przy takim sposobie magazynowania ścieki
przemysłowe, które powstaną w szczelnych pojemnikach/kontenerach/ zbiornikach, po
wyładunku odpadów na płac dojrzewania/kompostowania lub bioreaktorach, kierowane
będą do odwodnienia liniowego, w które wyposażony jest plac dojrzewania/
kompostowania bądź do odwodnienia liniowego bioreaktorów, następnie do zbiornika
retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki i miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni
ścieków;

c) w wydzielonym miejscu magazynowym na placu dojrzewania/kompostowania (B3) -
odpady magazynowane będą luzem w stosach/pryzmach bądź w kontenerach,
pojemnikach, opakowaniach lub zbiornikach. Plac magazynowy B3 posiada szczelne
i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków,
w tym wód odciekowych do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki.

d) boks magazynowy przy bioreaktorach (B4) posiada zadaszenie oraz utwardzone, szczelne
podłoże z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych
do zbiornika retencyjnego na ścieki przemysłowe i odcieki. Odpady w boksie
magazynowane będą głównie luzem w stosach/pryzmach, nie mniej jednak dopuszcza się
możliwość magazynowania odpadów w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach lub
zbiornikach.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania
znajduje się w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Stobrawa od źródeł
do Kluczborskiego Strumienia i numerze PLRW60001713231. Jest to silnie zmieniona część
wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego
oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania
planu wykazała dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny oraz poniżej stanu dobrego
stan chemiczny. Jest to JCWP niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitej części wód podziemnych
o numerze PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie
opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i ilościowy wód. Jest to JCWPd
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz opinie należy stwierdzić, że
planowane przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę
i faunę oraz nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Planowane
działania nie przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią
także zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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