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Rozdział 1 

Dane ogólne i lokalizacyjne 

1.1. Klasyfikacja projektu na potrzeby postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz postanowienie w sprawie 

obowiązku sporządzenia OOŚ 

Klasyfikacji projektu dokonano w oparciu o następujące przepisy prawne: 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia, do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r., nr 257, poz. 

2573, z późn. zm.) 

  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 (Dz. U. 2008 r., nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2004 r., nr 257, poz. 2573, z późn. 

zm.), budowa biogazowni w Karolewie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko.  

Zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla danego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Borek Wielkopolski. 

W dniu 30 listopada 2011 roku wydane zostało postanowienie (pismo OŚGK-6220.4.2011) 

stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy 

powyższej biogazowni utylizacyjnej. 

Celem raportu jest: 

 Określenie oddziaływania na środowisko projektowanej w gminie Borek Wielkopolski 

biogazowni. 

 Przeanalizowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń wynikających z budowy 

biogazowni oraz sformułowanie niezbędnych działań, które będą miały na celu 

ograniczenie tych zagrożeń na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. 
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1.2. Ogólny opis planowanej inwestycji 

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczy  budowy biogazowni utylizacyjnej, w 

której będzie wytwarzany biogaz w wyniku beztlenowej fermentacji substratów organicznych. 

W wyniku procesu zachodzącego w komorze fermentacyjnej będzie wytwarzany biogaz, 

który zostanie spalony w module energetyczno-grzewczym w układzie kogeneracyjnym z 

równoczesnym wytworzeniem energii elektrycznej i użytecznego ciepła. 

Roczna produkcja biogazu w instalacji wyniesie 4.247.638 Nm3, z czego 2.336.200 Nm3 przy 

szacowanym 55% udziale stanowić będzie metan (CH4). Umożliwi to wyprodukowanie: 

 9.600 MWh/rok energii elektrycznej (w tym ok. 27% zużyte zostanie na własne 

potrzeby funkcjonowania biogazowni) 

 10.400 MWh/rok (37.440 GJ/rok) ciepła (w tym ok. 25% zużyte zostanie na potrzeby 

własne biogazowni). 

W rezultacie końcowym do krajowej sieci energetycznej wprowadzona zostanie energia 

elektryczna w ilości ok. 6.960 MWh/rok.  

Natomiast pozostałe ciepło produkowane w biogazowni, w ilości ok. 7.760 MWh/rok 

wykorzystane będzie do ogrzewania i zaopatrzenia w chłód Zakładów Mięsnych „Mróz” S.A. 

Cykl produkcyjny – obieg zamknięty. 

Charakter produkcji  – ciągły. 

Ilość powstającej w biogazowni reszty pofermentacyjnej o zawartości suchej masy ok. 10% 

szacowana jest na 46.731 Mg/rok. Zostanie ona na terenie instalacji rozseparowana na 

frakcję suchą (ok. 10.784 Mg/rok) i mokrą (ok. 35.946 Mg/rok). Frakcja mokra wykorzystana 

zostanie jako cenny nawóz naturalny do nawożenia pól uprawnych. Frakcja sucha, w 

zależności od potrzeb, użyta będzie jako podściółka dla zwierząt hodowlanych lub jako 

nawóz naturalny i rozrzucana na polach. 

1.3. Lokalizacja inwestycji i charakterystyka regionu 

 Gmina Borek Wielkopolski położona jest w południowej części Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w skład powiatu gostyńskiego (rys.1). Od północy Gmina Borek 

Wielkopolski graniczy z Gminą Dolsk, od zachodu: z Gminą Piaski, od wschodu z Gminami: 

Jaraczewo i Koźmin Wielkopolski, a od południa z Gminą Pogorzela. 
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Rys. 1 - Podział administracyjny rejonu inwestycji 

Budowa biogazowni planowana jest w miejscowości Karolew, gmina Borek Wielkopolski, 

powiat Gostyń, województwo wielkopolskie. 

Gmina Borek Wielkopolski zajmuje powierzchnię 12758 ha, z czego użytki rolne 

stanowią 9975 ha (78,2%). Gleby klas bonitacyjnych - II i III stanowią 60,7% powierzchni 

gruntów ornych, zaś gleby klas IV - 27,3%. W związku z tym dominujące znaczenie dla 

gminy ma rolnictwo i przetwórstwo płodów rolnych i hodowli.  

Gmina liczy około 7.900 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 61 osób/km2. 

Administracyjnie w skład gminy wchodzą 22 sołectwa.  

Gmina dba o środowisko naturalne, eksploatując wysypisko, prowadząc selektywna zbiórkę 

odpadów komunalnych i eksploatując dużą oczyszczalnię ścieków w Karolewie. Gmina jest 

zwodociągowania, a woda ta pochodzi z licznych odwiertów ujęć wód podziemnych 

pochodzenia czwartorzędowego i trzeciorzędowego. 
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1.4. Elementy środowiska naturalnego w rejonie planowanej inwestycji 

1.4.1. Ukształtowanie powierzchni [12,13,19,20] 

 Gmina Borek Wielkopolski jest gminą geomorfologicznie zróżnicowaną. Wynika to z 

faktu, iż w północnej części gminy ma swój przebieg południowa granica zasięgu 

zlodowacenia bałtyckiego. Część północna i północno-wschodnia gminy jest częścią 

mezoregionu Wał Żerkowski (315.83). Jest to wał czołowomorenowy - obszar zaburzony 

glacitektonicznie, pozbawiony jezior, z dużymi różnicami wysokości względnych (spadki 

terenu dochodzące do 20%). Granicą tego mezoregionu jest Pradolina Żerkowsko-

Rydzyńska, w której ma obecnie koryto Kanał Obry (rzeka Obra, bardzo mocno 

wyregulowana i przekształcona przez człowieka). Południowa i centralna część gminy jest 

zdecydowanie mniej zróżnicowana. Obszar ten morfologicznie należy do mezoregionu 

Wysoczyzny Kaliskiej (318.12), powstałego podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Jest 

to monotonna wysoczyzna morenowa, płaska, leżąca na wysokości 115-130 m n.p.m., o 

łagodnym północno i północno-zachodnim nachyleniu. Porozcinana jest stosunkowo rzadko 

niewielkimi potokami i dolinkami roztokowymi o niewielkich deniwelacjach w kierunku 

północnym. Zbudowana jest z polodowcowych glin zwałowych, piasków i żwirów. Występują 

też miejscowo namuły, torfy i gytie. Teren jest generalnie ubogi w surowce mineralne. 

Eksploatowane są jedynie złoża piasków w północnej części gminy (okolice wsi Studzienna). 

1.4.2. Warunki glebowe [12,13] 

 Odzwierciedleniem rolniczej wartości gleb jest ich podział na klasy bonitacyjne, które 

zostały ustalone oddzielnie dla gleb ornych i użytków zielonych. Dominują gleby II i III klasy 

bonitacyjnej, które stanowią ponad 60% gleb, co stwarza dogodne warunki dla rozwoju 

rolnictwa. Dominuje intensywna produkcja roślin przemysłowych (buraki cukrowe, rzepak) 

oraz zbóż (pszenica, rzepak). 

Na północy gminy w obrębie pradoliny występują słabe gleby napiaskowe, głównie IV i V 

klasy bonitacyjnej, ubogie w składniki pokarmowe. W dnach dolin i obniżeń terenowych 

występują natomiast użytki wytworzone na czarnych ziemiach, glebach murszałowo-

mineralnych i murszowatych, torfach i madach. Są to gleby chronione. 

1.4.3. Warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne i geologiczne 

1.4.3.1. Hydrologia wód powierzchniowych [4,5,6,9,12,13] 

Gmina Borek Wielkopolski jest obszarem ubogim hydrologicznie i należy do najmniej 

nawodnionych terenów powiatu gostyńskiego (załącznik nr 1). Osią hydrograficzną obszaru 
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jest Kanał Obry (zlewnia III rzędu). Wykorzystuje on dolinę o szerokości 0,5 – 3,0 km, o 

kierunku przebiegu SW-NE (polodowcowa Pradolina Żerkowsko-Rydzyńska). 

Wartość średniego odpływu powierzchniowego dla całego województwa wielkopolskiego, 

wynosi tylko 3,74 l/s/km2, co jest wartością o 1/3 niższą od średniej krajowej (5,41 l/s/km2). 

Na sieci rzecznej w gminie nie są prowadzone stałe obserwacje stanów wód i przepływów. 

Najbliższy posterunek IMGW znajduje się na Kanale Obry w Kościanie. Jedyne 

udokumentowane obserwacje przepływów wód dokonane były dla zlewni rzeki Kani w 1987 

roku przez Przedsiębiorstwo Geologiczne oddz. w Poznaniu. 

Obszar gminy charakteryzuje się brakiem zwartego zalesienia (załącznik nr 2), 

polepszającego naturalną zdolność terenu do retencji wody (zaledwie 15,2% pow. gminy, 

głównie na północy), całkowitym brakiem naturalnych jezior i słabo rozwinięta siecią rzeczną. 

Ilość sztucznych zbiorników wodnych i stawów usytuowanych przy korytach rzek również 

niewielka i wynosi 29, o łącznej pojemności retencyjnej 265,5 tys.m3, zajmujących 

powierzchnię 16 ha. (Nie uwzględniono tu danych ze zbiornika na rz. Pogona w Jeżewie).  

System rzeczny gminy jest słabo rozwinięty i należy do zlewni Kanału Obry (dalej Obry, 

Warty, Odry). Stanowi go kilka cieków: Pogona, Serawa (Dopływ z Siedmiorogów), 

Dąbrówka, z których największe to: Pogona (22,3 km) i Dąbrówka. Rzeczki te prowadzą 

swoje wody w kierunku północnym, odwadniając na południowym obszarze gminy 

nieurozmaiconą wysoczyznę, a na północnym obszarze gminy zróżnicowany krajobraz 

polodowcowy z morenami i jarami. Charakteryzuje je śnieżno-deszczowy ustrój zasilania z 

wczesno-wiosennym stanem wód wysokich. Kulminacje występują w okresie luty - marzec. 

Natomiast minima notowane są w okresie letnim i jesiennym.  

Na południu gminy sieć wód powierzchniowych została bardzo mocno przekształcona, celem 

odwodnienia obszarów bezodpływowych, gdzie ciężko czasami odróżnić naturalne koryto 

cieku od sztucznie przebudowanego. Działy wodne są niewyraźne i poprzecinane kanałami, 

a sieć melioracyjna jest bardziej rozwinięta niż naturalna siec hydrograficzna. 

Stan sanitarny wód powierzchniowych gminy nie jest dobry. Cieki prowadzą wody na tyle 

zanieczyszczone, że finalnie Kanał Obry ma wody mocno zeutrofizowane, przekraczające 

normy klasowe w zakresie związków biogennych (m.in. bardzo wysokie stężenia wszystkich 

związków azotu i fosforu), a także bakteriologicznie. Jest to efektem intensywnej gospodarki 

rolnej oraz odprowadzania ścieków z nieskanalizowanych gospodarstw rolnych. Na terenie 

gminy istnieją 4 systemy kanalizacyjne, obejmujące całkowicie lub częściowo tylko 3 

miejscowości (Borek Wielkopolski, Karolew, Jeżewo). 



Strona | 12  

 

W celu polepszenia warunków wodnych w rejonie, zbudowany został na rzece Pogonie w 

okolicy miejscowości Jeżewo sztuczny zbiornik zalewowy (pow. 78 ha, głęb. do 7,7 m, poj. 

1,6 mln m3), nazywany przez lokalną społeczność „Jeziorem Łabędzim”. 

Władze gminne promują również poprawę stanu technicznego innych zbiorników małej 

retencji w rejonie, np.: zbiornik w Bruczkowie (pow. 0,41 ha, poj. 800 m3), zbiornik w Jeżewie 

na rzece Serawie (pow. 1,03 ha, poj. 17,5 tys. m3). 

1.4.3.2. Hydrogeologia i wody podziemne [12-22] 

Na terenie Gminy Borek Wielkopolski odwierconych jest 37 ujęć wody podziemnej (załącznik 

nr 2), z czego większość jest użytkowana gospodarczo. Pobór wody następuje z pięter 

utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Łączna wielkość zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych powyższych utworów jest na tyle duża, że zasoby te są wykorzystywane 

tylko w około 20%, mimo, iż potencjalna możliwość zasilania wód podziemnych wodami 

opadowymi oceniana jest jako słaba (opady 550 mm, parowanie z powierzchni 450 mm).  

Wodonośność utworów, czyli ich potencjalna wydajność waha się na ternie gminy między 

10 a 70 m3/h (załącznik nr 3). Większa jest ona na terenach przyległych do dolin rzek 

Pogona oraz Dąbrówka, średnia natomiast na terenach wysoczyznowych i w dolinie Kanału 

Obry. 

Jakość wód podziemnych głównego (dla danego rejonu) użytkowego piętra wodonośnego 

jest jednolita, kwalifikowana jako „II b” - woda o jakości średniej, wymagająca uzdatnienia 

(załącznik nr 4). Cechami charakterystycznymi tej wody jest znaczna twardość, duża 

mineralizacja, duża zawartość związków żelaza i manganu (niezbędne okresowe badania). 

Woda wydobywana z ujęć jako klarowna i bezbarwna w zetknięciu z powietrzem 

atmosferycznym mętnieje wskutek wytrącania się związków żelaza, po pewnym czasie 

zmienia również barwę. 

Teren gminy jest zróżnicowany pod względem hydrogeologicznym. Wyróżnić na nim można 

cztery jednostki regionalne (załącznik nr 5). Jednostki te charakteryzują się różną budową 

geologiczną (materiał, struktura, pochodzenie, miąższość), a poprzez to różną się stopniem 

zagrożenia wód głównego piętra wodonośnego (załącznik nr 6) na zanieczyszczenia 

antropomorficzne. 

Występują jednostki o poniższych symbolach, lokalizacji i charakterystyce: 

- 3 aQ II /Tr (ark. Gostyń), 2 aQ II /Tr (ark. Jaraczewo) – leży na północy gminy wzdłuż 

Pradoliny Żerkowsko-Rydzyńskiej. Jest to teren o wysokim stopniu zagrożenia, poprzez 

niska odporność poziomu głównego oraz obecność licznych ognisk zanieczyszczeń. 
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- 4 bQ I /Tr (ark. Gostyń), – leży na zachodzie gminy. Jest to obszar o średnim stopniu 

zagrożenia, o średniej oporności poziomu głównego i istniejących ogniskach 

zanieczyszczeń. 

- 5 bQ I /Tr (ark. Gostyń), 4 bQ I /Tr (ark. Jaraczewo) – rozłożona wąskim pasem o długości 

ok. 12 km na wschód od Borka Wielkopolskiego, generalnie wzdłuż środkowego biegu rzeki 

Pogony. Jest to obszar o niskim stopniu zagrożenia o średniej oporności poziomu głównego. 

- 2 c Tr I (ark. Gostyń), 3 c Tr I /J (ark. Jaraczewo) – pozostały rejon gminy na wschód, 

południe i częściowo północ. Jest to obszar  o bardzo niskim stopniu zagrożenia, o wysokiej 

oporności poziomu głównego przed zanieczyszczeniami. 

W gminie istnieje spore zróżnicowanie wysokości zalegania głównego użytkowego 

poziomu wodonośnego (załącznik nr 5 i nr 7) w zależności od konkretnej jednostki 

hydrogeologicznej. Jest to wynikiem złożonej struktury hydrogeologicznej jak i morfologii 

terenu. Hydroizohipsy mają z grubsza przebieg SW-NE. 

Poziom ten na terenie gminy waha się dla różnych jednostek w następujących zakresach: 

- od 90 do 95 m n.p.m. dla jednostki 2 c Tr I (ark. Gostyń), 3 c Tr I /J (ark. Jaraczewo),  

- od 95 do 110 m n.p.m. dla jednostki 4 bQ I /Tr (ark. Gostyń), 

- od 100 do 120 m n.p.m. dla jednostki 5 bQ I /Tr (ark. Gostyń), 4 bQ I /Tr (ark. Jaraczewo), 

- od 87 do 90 m n.p.m. dla jednostki 3 aQ II /Tr (ark. Gostyń), 2 aQ II /Tr (ark. Jaraczewo). 

Migracja wód odbywa się zgodnie z gradientem spadku wysokości poziomu wodonośnego. 

W zachodniej i północnej części gminy jest to kierunek północno-zachodni a we wschodniej i 

południowej części – północny (generalnie w kierunku Kanału Obry z dorzecza Warty – 

JCWPd: 70). Za południowym skrajem gminy zaznacza się wpływ rzeki Barycz z dorzecza 

Odry i kierunek migracji odwraca się tam na południowy (JCWPd: 79). 

Poziom wód gruntowych czyli poziom zwierciadła głównego poziomu użytkowego wód 

nierozerwalnie związany jest z ukształtowaniem powierzchni danego terenu, ilością wód 

powierzchniowych i ich rozłożeniem w terenie. Prawidłowością jest stały kontakt hydrauliczny 

między wodami powierzchniowymi a wodami gruntowymi. Na objętym opracowaniem terenie 

gminy Borek Wielkopolski poziom ten waha się w granicach 2 – 18 m p.p.t. Z analizy 

przekrojów hydrogeologicznych wynika, że najgłębiej poziom wód gruntowych zalega w 

okolicy miejscowości Siedmiorogów - Zimnowoda (ok. 18 m p.p.t), a najpłycej w okolicach 

miejscowości Jeżewo (ok. 2 m p.p.t). W okolicach miejscowości Trzecianów, odległej ok. 1,5 

km od terenu przewidywanej inwestycji poziom ten wynosi od 10 – 7 m p.p.t. 

W dolinach rzecznych takich jak np. Kanał Obry i obniżeniach zbiorników wodnych 

zwierciadło wody gruntowej leży płyciej (nawet 1 m p.p.t.) i uzależnione jest od stanu wód w 

danym sezonie. 



Strona | 14  

 

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) nie zostały wydzielone pod powierzchnią 

gminy Borek Wielkopolski. Najbliżej położonym od granic gminy wydzielonym zbiornikiem 

GZWP jest Zbiornik międzymorenowy Rzeki Kania (nr 308), którego wschodnia krawędź 

lokuje się w odległości ok. 2 km do granic gminy.  

GZWP zlokalizowane w okolicy gminy (załącznik nr 9): 

- na zachód - Zbiornik międzymorenowy Rzeki Kania (nr 308) - granice odległe w linii prostej 

od gminy ok. 2 km, od inwestycji o ok. 9 km, 

- na północ – Pradolina Warszawa-Berlin (nr 150) – granice odległe w linii prostej od gminy 

ok. 8 km, od inwestycji o ok. 13 km, 

- na południe – Zbiornik międzymorenowy Smoszew - Chwaliszew - Sulmierzyce (nr 309) – 

granice odległe w linii prostej od gminy ok. 20 km, od inwestycji o ok. 13 km, 

- na południe – Pradolina Barycz-Głogów (E) (nr 303) – granice odległe w linii prostej od 

gminy ok. 32 km, od inwestycji o ok. 39 km. 

Położenie Borka Wielkopolskiego pokazane jest na poniższej mapce poglądowej.  

 

Rys. 2 - Zasięgi głównych zbiorników wód podziemnych 
[9]
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Podziemne poziomy wodonośne o znaczeniu użytkowym na terenie gminy pochodzą z: 

 utworów czwartorzędowych – związane z systemem dolin współczesnych i kopalnych 

oraz związane z poziomem międzyglinowym, 

 utworów trzeciorzędowych – występujące pod całym terenem, mające charakter 

regionalny, 

 utworów jurajskich – występujące jedynie na wschodnim i południowym obszarze 

gminy. 

W piętrze czwartorzędowym można wyróżnić 3 użytkowe poziomy wodonośne: 

- poziom wód gruntowych – reprezentowany w gminie przez piaszczyste osady doliny Kanału 

Obry, o miąższości do ok. 20 m, o silnym powiązaniu poziomu z wodami powierzchniowymi 

zwierciadle podlegającym znacznym wahaniom – w cyklu wieloletnim 1,0 – 3,0 m (załącznik 

nr 10), 

- poziom międzyglinowy – występujący w obszarze wysoczyzny przylegającej do Kanału 

Obry, związany z piaszczystymi osadami fluwioglacjalnymi rozdzielającymi gliny morenowe 

dwóch zlodowaceń, lub leżącymi na iłach trzeciorzędowych, o zmiennej miąższości osadów 

od kilku do kilkunastu metrów, o napiętym zwierciadle wody (Koszkowo – Dąbrówka –

załącznik nr 11, Siedmiorogów – załącznik nr 13) zasilanym poprzez infiltracje opadową 

warstw gliniastych, 

- poziom podglinowy – występujący w rejonie Zalesia, związany z piaszczystymi osadami 

interstadialnymi i fluwioglacjalnymi zlodowacenia południowo-polskiego oraz w okolicy Borku 

Wlkp. związany z kopalna doliną rzeki Pogony (Karolew – Trzecianów), o miąższości 18 – 26 

m, zasilanym poprzez infiltrację opadową warstw gliniastych znacznej miąższości (załącznik 

nr 12). 

W piętrze trzeciorzędowym wyróżniamy 2 poziomy wodonośne: 

- poziom mioceński – występujący powszechnie we wschodniej i południowej części gminy 

na głębokości poniżej 140 m, zbudowany w przeważającej mierze z piasków średnio- i 

drobnoziarnistych poprzedzielanych warstwami węgla brunatnego, o miąższości do 30 m i 

subartezyjskim zwierciadle wody (Zimnowodna – Góreczki – załącznik nr 13, Jeżewo – 

załącznik nr 14), 

- poziom oligoceński – występujący sporadycznie poniżej poziomu 230 m, oddzielony od 

warstw mioceńskich nadkładem mułków, zbudowany z piasków drobnoziarnistych i 

mułkowatych, powiązany hydraulicznie z poziomami mioceńskimi (na terenie gminy nie 

eksploatowany). 
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Piętro jurajskie występujące jedynie na wschodnim i południowym obszarze gminy 

(Siedmiorogów, odwiert nie jest eksploatowany – załącznik nr 13) związane ze skałami o 

charakterze wodonośnym (piaskowce, wapienie, dolomity) 

1.4.3.3. Geologia rejonu [12,13,19,20]
 

Geologicznie teren gminy Borek Wielkopolski leży w obrębie monokliny wolsztyńsko-

jarocińskiej, będącej środkową częścią monokliny przedsudeckiej. 

Na kształtowanie się warstw geologicznych na obszarze rozpatrywanej gminy przez całe 

okresy wpływ miały: cykliczne wypiętrzenia skorupy ziemskiej, procesy erozji, procesy 

zapadania się lądów i transgresji mórz, sedymentacji osadów organicznych i 

nieorganicznych, akumulacji wodnej i ponownie wypiętrzania się świeżo utworzonych 

osadów. Podczas większych ruchów orogenicznych warstwy ulegały prasowaniu, 

fałdowaniu, wyniesieniu i pękaniu, tworzyły się uskoki i zręby tektoniczne (czasami do 

kilkudziesięciu metrów), mające wpływ na miąższość kolejnych warstw stratygraficznych, a 

także czasami widoczny wpływ na powierzchniowe ukształtowanie terenu. Podczas ostatnich 

fałdowań oligoceńskich (Alpy) w paleogenie (28 mln lat temu) rozpatrywany teren pocięty 

został szeregiem uskoków o przebiegu NW – SE i powstał głęboki rów tektoniczny Gostyń-

Poznań.  

Jednakże podczas ostatnich 2 mln lat, decydującymi czynnikami zmieniającymi oblicze 

wierzchnich warstw (do 200 m głębokości) i aktualnie występującej powierzchni były 

zlodowacenia – glacjały, rozdzielone okresami ocieplenia i ustępowania lodowca – 

interglacjałami. Na rozpatrywanym terenie stwierdzono ślady trzykrotnej transgresji lodowca 

(zlodowacenia plejstoceńskie: południowopolskie, środkowopolskie i północnopolskie). 

Lodowiec radykalnie zmieniał ukształtowanie powierzchni, po której się przesuwał. Samą 

swoja masą powodował odkształcanie skał podłoża (amplituda 10 m), zdzierał i piętrzył 

materiał napotykanych warstw (wały moren czołowych o deniwelacjach do 75 m), a jego 

wody roztopowe ryły rynny i erodowały podłoże (Trzecianów – 127 m), rzeki o wielkiej masie 

wód wymywały wcześniej osadzone utwory (rozcięcia erozyjne dolin kopalnych 60-80 m – rz. 

Pogona), przemieszczały i osadzały materiał mineralny, pozostawiały ostańce erozyjne 

starszych warstw (kilkaset m średnicy i 20-50 m wysokości).  

Na podstawie opracowanych przez PIG profili i przekrojów geologicznych dwóch arkuszy 

(Gostyń 581 i Jaraczewo 582) oraz kilku głębszych, kompleksowych odwiertów 

przebijających warstwy paleogenu (Wycisłowo, Siedmiorogów) można przyjąć następujące 

szacunkowe miąższości warstw:  

- karbon – ok. 610 m  

- perm – ok. 460 m (czerwony spągowiec – warstwa znacznikowa, cechsztyn) 
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- trias – ok. 2200 m (piaskowiec pstry – warstwa znacznikowa) 

- jura – ok. 30 m 

- kreda – 0 m 

- trzeciorzęd (paleogen i neogen) – ok. 200 m 

- czwartorzęd (plejstocen i holocen) – średnio ok. 30 m (od 0 do 120 m). 

Charakterystyczną cechą dla miejsca planowanej inwestycji, a niezgodną z ogólnymi danymi 

dla rejonu gminy jest mała miąższość utworów trzeciorzędowych (tylko ok. 100 m), a duża 

czwartorzędowych (ok. 120 m). Spowodowane jest to działalnością lodowca i stworzeniem 

pradoliny kopalnej rzeki Pogony. 

Wszelkie powierzchniowe formy geomorfologiczne na terenie gminy pochodzą z okresów 

zlodowaceń (załącznik nr 15).  

Dominują wysoczyzny morenowe (południe i wschód), równiny sandrowe i wodnolodowcowe 

(północ), tarasy pradolinie i akumulacyjne (północny-zachód). 

1.4.4. Warunki klimatyczne [12,13] 

 Gminę Borek Wlkp. charakteryzuje klimat przejściowy. Kształtowany jest głównie 

przez masy powietrza polarnomorskiego płynące znad Atlantyku, napływające z kierunków 

zachodnich. Wiatry wieją ze średnią prędkością 5,8 m/s. Klimat jest łagodny i charakteryzuje 

się mniejszą amplitudą temperatur niż średnia krajowa. Średnia roczna temperatura 

dochodzi do 8 °C. Charakterystyczna dla tego rejonu jest duża ilość dni pochmurnych (120 – 

145 dni w roku), z jednoczesną małą ilością opadów (500 – 550 mm) – znacznie mniejszą od 

średniej krajowej (635 mm). Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie (maksimum w 

lipcu), a najmniej w okresie zimowym (minimum w lutym). Na okres wegetacyjny przypada 

około 60-70% opadów. Warunki te generalnie są korzystnie dla roślin uprawnych. 

Ze względu na różnice w rzeźbie terenu na terenie gminy, w dolinach na północy obserwuje 

się zwiększoną wilgotność i nieco niższe temperatury, zaś na równych terenach wysoczyzny  

(centrum i południe) notuje się większe nasłonecznienie i wyższe temperatury.  

1.4.5. Obszary i obiekty przyrodniczo chronione 

          Zgodnie z art. 6. ust 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

nr 92, poz. 880, ze zm.) wyróżnia się następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, 

obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
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Obszar Natura 2000 

 

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi w/w 

programem.  

Planowaną inwestycję dzieli około 35-38 km od najbliższych obszarów objętych programem 

Natura 2000. Są to obszary:  

 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 

 Zbiornik Wonieść PLB300005. 

 

 

 Rys. 3 - Obszary Natura 2000 [8] 

Obszary specjalnej ochrony siedlisk: 

PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie – zajmuje fragment obszaru Pojezierza 

Krzywińskiego, położonego na wschód od Pojezierza. Na tym obszarze głównym walorem  

są cenne kompleksy łąkowo-torfowiskowe z bogatą florą higrofilną, kalcyfilną i halofilną, 

skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski: zidentyfikowano tu 11 

rodzajów siedlisk z załącznika nr 1 tzw. „Dyrektywy Siedliskowej” (92/43/EWG z 21 maja 

1992). 
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Obszary specjalnej ochrony ptaków: 

PLB300005 Zbiornik Wonieść – Jest to zbiornik wodny  o maksymalnym obszarze 777 ha, 

12,8 km długi, 200-300 m szeroki, powstały w wąskiej dolinie Wonieści, na obszarze niegdyś 

zajętym przez pięć jezior. Obszary przyległe to mozaika lasów, pól uprawnych i łąk. 

Prowadzona jest tu intensywna gospodarka rolna. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 35. 

Zlokalizowani tu co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika nr 1 tzw. „Dyrektywy Ptasiej” 

(2009/147/WE z 30 listopada 2009), oraz 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Stwierdzono również gniazdowanie 131 gatunków ptaków; jedno z nielicznych lęgowych 

stanowisk w kraju podgorzałki. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 2% krajowej 

populacji gęgawy, co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak: 

podgorzałka, rybitwa Białowąsa, krakwa, kropiatka, sieweczka rzeczna; stosunkowo duże 

koncentracje osiąga: zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. W okresie 

wędrówkowym można tu spotkać gęś zbożową ,gęgawę, pierzące się cyraneczki, czy 

brodźca śniadego. 

Ochronie podlegają też parki: park miejski w Borku Wlkp. oraz parki podworskie  

i wiejskie (w Wygodzie, Zimnowodzie, Dąbrówce, Jeżewie, Bruczkowie, Koszkowie, 

Siedmiorogowie i Zalesiu). Rozległy obszar zajmuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

rzeki Kani, wymagający najwyższej ochrony. Powołano również strefy ochrony bezpośredniej 

i pośredniej dla ujęć wody w Strzelcach Wielkich, Podrzeczu i Smogorzewie. 

Na terenie gminy występują  pomniki przyrody: 

 4 głazy narzutowe przy drodze Jawory – Jeżewo, 

 Głaz narzutowy w leśnictwie Wroniny, 

 Głaz narzutowy w leśnictwie Stawiszyn, 

 Buk pospolity przy kościele w miejscowości Jeżewo. 

1.5. Zabytki i dobra kultury podlegające ochronie 

Zabytki występujące na terenie gminy (wypis z rejestru zabytków): 

 Zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta,  

 Zespół kościoła parafialnego, ul. Zdzieska,  

 Kościół par. p.w. Pocieszenia NMP i św. Filipa Neri,  

 Cmentarz przykościelny, 

 Kaplica grobowa rodziny Graeve,  

 Kaplica grobowa rodziny Smitkowskich,  

 Kaplica grobowa rodziny Thomas,  
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 Ogrodzenie mur. z bramami,  

 Plebania, XVIII,  

 Ogród plebański 

 Zespół kościoła farnego, ul. Farna,  

 Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa,  

 Cmentarz kościelny, 

 Grobowiec Maksymiliana Sośnickiego, 

 Ogrodzenie z bramą główną i boczną,  

 Plebania i ogród plebański,  

 Figura Matki Bożej, Rynek,  

 Ratusz, 1855,  

 Park miejski,  

 Fasada domu, ul. Zdzieska 36, 

 Zespół pałacowy Karolew. 

 

1.6. Charakterystyka miejsca realizacji obiektu wraz z opisem 

zagospodarowania terenu biogazowni 

Inwestor planuje budowę instalacji biogazowej o mocy 1,4 MW produkującej biogaz. 

Zakładana wielkość wsadu substratów to 50.421 Mg rocznie. 

Przedsięwzięcie będzie obejmować działkę ewidencyjną w obrębie Karolew o numerze 

168/28 o powierzchni 1,7706 ha, zlokalizowaną w miejscowości Karolew, a należącą do 

firmy „Mróz” S.A, ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wielkopolski, z którą to inwestor ma 

podpisaną umowę długoletniej dzierżawy.  

Działka ta umiejscowiona jest w rejonie otoczonym przez instalacje przemysłu 

przetwórczego, magazyny i warsztaty, a w nieaktualnym studium zagospodarowania 

przestrzennego tereny te przeznaczone są pod lokalizację obiektów zorganizowanej 

działalności gospodarczej (aktualne studium nie jest sporządzone).  
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Rys. 4 - Widok ze wskazaniem planowanej lokalizacji inwestycji 

Działka w chwili obecnej nie jest użytkowana rolniczo, ani gospodarczo. Jest porośnięta 

roślinnością trawiastą i bylinami. Od północy graniczy z asfaltową ulicą i poprzez nią z 

zakładami mięsnymi. Na zachodnim skraju, graniczącym z zabudową magazynowo-

warsztatową, porośnięta jest roślinnością krzaczastą. Na północno-wschodnim skraju działki, 

sąsiadującym od wschodu z małym stawem, znajduje się kępa kilku średniej wielkości drzew 

liściastych – nie przewiduje się prac budowlanych w północnej części działki. Za wschodnią 

granicą działki znajduje się asfaltowa droga dojazdowa i oczyszczalnia ścieków. Na 

południowym skraju działki, graniczącym z polem, stwierdzono ciągnący się  wzdłuż miedzy 

pas kilkunastoletnich drzew liściastych (około 20 szt.) i krzaków. Drzewa te są typowymi 

samosiejkami najpospolitszych gatunków takich jak: topola czarna, wierzba różnych 

gatunków, brzoza brodawkowata. Ze względu na młody wiek tych drzew nie posiadają one 

rozłożystych, dobrze wykształconych koron i są mocno podatne na wiatr. Nie mają martwej 

materii organicznej między pniem głównym a konarami. Nie posiadają dziupli, roślinności 

pasożytniczej (jemioła, grzyby) i epifitycznej (porosty, mszaki, paprotniki).  

Wykorzystane one będą w miarę możliwości do naturalnego osłonięcia inwestycji przed 

potencjalnymi jej uciążliwościami, jako dodatkowe tłumienie normatywnych emisji.  
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Na terenie nie stwierdzono obecności większych zwierząt dzikich, ani ich siedlisk (teren 

zabudowany na pograniczu miasta i wsi) oraz stale gniazdującego ptactwa (na podstawie 

braku widocznych zimą wśród gałęzi gniazd i dziupli).  

W/w teren nie znajduje się w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, terenów 

górniczych, terenów Natura 2000. 

Planowana pod inwestycję działka nr 168/28 jest obecnie wolna od zabudowań. 

Najbliższymi obiektami posadowionymi w rejonie planowanej instalacji są:  

 zabudowania magazynowo-składowe (bezpośrednie sąsiedztwo na zach. i północ) – 

50 m 

 oczyszczalnia ścieków dla zakładów  (bezpośrednie sąsiedztwo na wschód) – 50 m 

 zakład przetwórczy „Mróz” S.A. (na północ) – 50 m 

 najbliższe zabudowania mieszkalne, jednorodzinne (na północny-wschód) – 121 m 

 najbliższe tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub 

młodzieży (na północny-wschód) – 778 m 

 najbliższe zabudowania mieszkalne zabudowy wielorodzinnej w Borku Wielkopolskim 

(na północy-zachód) – 645 m 

 najbliższe tereny mieszkalno-usługowe (na północ) – 215 m 

Przewiduje się zajęcie 5.657,92 m2 (tj. 31,98%) powierzchni biologicznie czynnej przez 

obiekty budowlane, instalacje, magazynowe i manewrowe place utwardzone, drogi 

wewnętrzne i dojazdowe. 

Zestawienie planowanych obiektów, ich gabarytów i procentowego zajęcia powierzchni 

powyższej działki: 

 Hala przyjęcia substratu (wyładunek, przygotowanie, sterylizacja, higienizacja) – 34x 

19,7 x 5,6 m – pow. 671,2 m2 (3,79%) 

 Biofiltr – 12 x 14 m – pow. 168 m2 (0,95%) 

 Zbiornik buforowy – Hydrolizer 1000 m3 – śr.11,1 m, wys.13,5m – pow. 96,72 m2 

(0,55%) 

 Fermentator 4000 m3 – śr.17,9 m, wys. 20,2 m – pow. 251,52 m2 (1,42%) 

 Zespół pomp i wymienników ciepła dla reaktorów – 5 x 8 m – pow. 40 m2 (0,23%) 

 Żelbetonowy zbiornik na poferment poj. 6000 m3 ze zbiornikiem buforowym biogazu – 

śr. 36,7 m, wys. 12,3 m – pow. 1057,31 m2 (5,97%) 

 Kolumna odsiarczania biogazu (na fundamencie) – 5 x 6 m, śr. 3,0 m, wys. 14,3 m – 

pow. 30 m2 (0,17%) 
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 Separator pofermentu z platformą załadunku frakcji stałej pofermentu – 6,2 x 8,2 m, 

pow. 50,84 m2  (0,29%) 

 Platforma załadunku frakcji ciekłej pofermentu – 11 x 5 m – 55 m2  (0,31%) 

 Blok energetyczno-grzewczy 1 MW – 13,5 x 3 m, wys. 3 m – pow. 40,5 m2 (0,23%) 

 Blok energetyczno-grzewczy 0,4 MW – 13,5 x 3 m, wys. 3 m – pow. 40,5 m2 (0,23%) 

 Kocioł parowy (wytwornica) – 13,5 x 3 m, wys. 3 m – pow. 40,5 m2 (0,23%) 

 Pochodnia awaryjnego spalania gazu (na fundamencie) – 1,4 x 1,4 m, śr. 1,1 m, śr. dla 

odciągów  9 m, wys. 5,6 m – pow. 63,58 m2 (0,36%) 

 Trafostacja – 4 x 6 m – pow. 24 m2 (0,14%) 

 Budynek techniczno-socjalny – 20 x 6 m – 120 m2  (0,68%) 

 Zbiornik rezerwowy 50 m3 na (fundamencie) – 2,5 x 2,5 m, śr. 1,8 m, wys. 5 m – pow. 

6,25 m2 (0,04%) 

 Rozdzielnia elektryczna – 3 x 4 m – pow. 12 m2  (0,07%) 

 Drogi dojazdowe i place manewrowe – pow. 2890 m2 (16,32%) 

Wymienione zbiorniki, instalacje, hale i budynki stanowić będą ciąg technologiczny, służący 

produkcji biogazu, który to zostanie wykorzystany jako paliwo do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej w silnikach kogeneracyjnych.  

Podczas realizacji inwestycji teren zostanie znacznie przekształcony. Powstaną nowe 

obiekty i instalacje, część powierzchni terenu zostanie wyrówna, ziemia miejscami 

przesunięta, teren częściowo utwardzony powierzchniami bitumicznymi lub bitymi. Teren 

wokół niektórych obiektów zostanie pozbawiany roślinności, ze względów technologicznych 

lub konieczności zastosowana się do odpowiednich przepisów, np.: przeciwpożarowych. Na 

zakończenie prac budowlanych i montażowych, całość terenu zostanie ogrodzona i 

estetycznie zagospodarowana. W miejscach wskazanych możliwe będzie posadzenie drzew 

i krzewów szlachetnych.  

1.7. Przewidywane zapotrzebowanie na surowce, paliwa, energię, wodę 

 i materiały 

Przewiduje się następujące zapotrzebowanie na media (wielkości odbioru uzależnione są od 

fazy realizacji przedsięwzięcia): 

Dla energii elektrycznej pobieranej z zewnątrz: 

 faza budowy – 30 MWh/m-c  

 faza rozruchu – 241 MWh/m-c (0,33 MW zapotrzebowania ciągłego) 

 faza eksploatacji – 22 MWh/m-c (wartość uśredniona – pobór tylko 9% czasu w roku) 
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Dla energii cieplnej pobieranej z zewnątrz: 

 faza rozruchu – 128 MWh/m-c 

 faza eksploatacji – 0 MWh/m-c 

Zapotrzebowanie energetyczne (prąd i ciepło) zaspokajane będzie w ogromnej większości 

przez produkcję własną. Szacowane zużycie z energii elektrycznej z własnej produkcji to 219 

MWh/m-c, a energii cieplnej z własnej produkcji to 241 MWh/m-c 

Dla wody: 

 faza budowy – 150 m3/m-c (5 m3/dzień) 

 faza rozruchu – 225 m3/m-c (7,5 m3/dzień)  

 faza eksploatacji – 513 m3/m-c (17,1 m3/dzień) 

Dla ścieków: 

 faza budowy – 12 m3/m-c 

 faza rozruchu – 26 m3/m-c 

 faza eksploatacji – 26 m3/m-c 

Zużycie paliw płynnych: 

 faza budowy – 600 l ON/m-c (20 l ON/dzień x 30 dni) 

 faza rozruchu – 900 l ON/m-c (30 l ON/dzień x 30 dni)  

+ 116 MWh na parę z oleju opałowego 

 faza eksploatacji – 156 l LPG/m-c (26 dni/m-c x 1 rbg/dz x 6 l/rbg) 

Zużycie surowców: 

 faza rozruchu – jednorazowo 5.440 Mg biosubstratu (odpady z hodowli, kiszonka z 

upraw zielonych) 

 faza eksploatacji – 50.421 Mg/rok - biosubstrat stanowiący odpad (ok. 78%) z hodowli, 

z ubojni, z produkcji mięsno-wędliniarskiej, z miejskiej oczyszczalni ścieków oraz 

kiszonka z upraw zielonych (ok. 22%) 

Rozdział 2. 

Funkcjonowanie biogazowni 

2.1. Proces fermentacji metanowej [1] 

Fermentacja metanowa polega na beztlenowym rozkładzie substancji organicznych przy 

udziale bakterii do dwutlenku węgla i metanu. Proces ten składa się z czterech faz:  
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 I faza hydroliczna - związki organiczne, takie jak  białka, węglowodory, tłuszcze, 

ulegają hydrolizie przy katalitycznym udziale enzymów bakterii beztlenowych, 

 II faza acidogenna (kwaśna) - produkty hydrolizy przetwarzane są przez 

fakultatywne beztlenowe bakterie acidogenne do prostych kwasów organicznych, 

alkoholi, aldehydów oraz wodoru i dwutlenku węgla, 

 III faza octanogenna (octanowa) - kwasy organiczne rozkładane są do kwasu 

octowego,  

 IV faza metanogenna (metanogeneza) - bakterie metanowe przetwarzają produkty 

poprzednich faz: kwas octowy, dwutlenek węgla i wodór na metan.  

 

Rys. 5 - Proces beztlenowego rozkładu substancji organicznych 

2.2. Produkty procesu fermentacji beztlenowej 

Biogazownie działają w oparciu o zjawisko fermentacji beztlenowej substratu organicznego. 

W przypadku instalacji w Borku Wielkopolskim jest to proces unieszkodliwiania odpadów 

organicznych z jednoczesną produkcją biogazu i  reszty pofermentacyjnej. 
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2.2.1. Biogaz 

Najważniejszym produktem procesowym fermentacji jest biogaz, stanowiący mieszaninę 

metanu z dwutlenkiem węgla oraz niewielką ilością innych gazów (tabela nr 1). Skład 

procentowy uzyskiwanego biogazu zależny jest od rodzaju substratu użytego do procesu i 

parametrów samej fermentacji. W przypadku planowanej instalacji będzie to około 55% 

metanu i 45% dwutlenku węgla. Biogaz jest wysokoenergetycznym paliwem pozyskanym z 

zasobów odnawialnych.  

W kolejnym etapie zostaje on zamieniony w energię elektryczną i cieplną w jednostce 

kogeneracyjnej, co jest aktualnie silnie propagowaną i ekologiczną metodą uzyskiwania tzw. 

„zielonej energii” ze źródeł odnawialnych. 

 

Składnik Zawartość 

Metan (CH4) 50 - 75% 

Dwutlenek węgla (CO2) 25 - 45 % 

Siarkowodór (H2S) 20-20 000 ppm 

Wodór (H2) <1% 

Tlenek węgla (CO) 0 - 2,1% 

Azot (N2) <2% 

Tlen (O2) <2% 

inne Śladowe ilości 

 

Tabela 1 - Skład biogazu 

2.2.2. Reszta pofermentacyjna 

Reszta pofermentacyjna to przereagowany substrat, o konsystencji półpłynnej, o 

podwyższonej koncentracji składników mineralnych w postaci łatwo przyswajanych związków 

- porównując do surowców sprzed fermentacji - i posiadający doskonałe właściwości 

nawozowe (patrz punkt 2.7.2.).  

Jest to dopuszczony prawnie (Dz. U. nr 89, poz. 991), zbilansowany biologicznie, użyteczny 

rolniczo polepszacz gleby o charakterze nawozu naturalnego, o bardzo dobrym składzie i 

parametrach agrotechnicznych .  

Może on być aplikowany do gleby w dwóch sezonach agrotechnicznych:  

- na wiosnę, po 1 marca, 

- na jesień do 30 listopada.  
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2.3. Główne czynniki wpływające na przebieg procesu 

Na prawidłowy przebieg procesu fermentacji wpływ ma wiele czynników. Poniżej wymienione 

są najważniejsze z nich w grupach. 

2.3.1. Substrat i jego przygotowanie 

Wymiar cząsteczek [1] 

W procesie hydrolizy ogromne znaczenie ma rozmiar cząstek. Zmniejszenie rozmiarów 

cząstek powoduje zwiększenie ich powierzchni właściwej, a zwiększając powierzchnię 

kontaktu osiągamy efekt w postaci zwiększenia produkcji biogazu. Wzrost szybkości 

produkcji gazu skraca czas fermentacji i pozwala na zmniejszenie wielkości komory. 

Negatywnym efektem rozdrobnienia cząstek jest wzrost oporu właściwego 

przefermentowanych odpadów. 

Wilgotność substratów [1] 

Ze względu na zróżnicowany stopień uwodnienia wsadu, fermentację dzielimy na: 

 Mokrą – fermentację substratów ciekłych, w których zawartość suchej masy nie 

przekracza 15% i wynosi najczęściej od 8% do 12%, 

 Półsuchą – fermentację substratów o zawartości ok. 20 ± 2 %, suchej masy we 

wsadzie  

 Suchą – fermentację substratów o wyższych zawartościach suchej masy. 

Mieszanie biomasy [2] 

 Mieszanie biomasy jest niezbędnym elementem prawidłowego przebiegu procesu 

fermentacji. Mieszanie pozwala na: 

 zapewnienie ciągłości przebiegu procesu w całej komorze, 

 utrzymanie jednorodnej konsystencji substratu (brak rozwarstwiania się), 

 ułatwienie odgazowania substratu, 

 przeciwdziałanie tworzeniu się frakcji gęstościowych, sedymentacji na dnie reaktora i 

pienieniu się, 

 zwiększenie dostępu bakterii do cząstek substancji organicznej, 

 przyspieszenie procesu fermentacji świeżo dopływającej biomasy. 

2.3.2 Mikroorganizmy [1] 

W procesie fermentacji metanowej biorą udział trzy grupy mikroorganizmów: bakterie 

kwasotwórcze, bakterie octanowe i bakterie metanogenne. Aby zapewnić efektywny  
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przebieg produkcji metanu wymagane jest zachowanie kinetycznej równowagi w 

poszczególnych fazach procesu i pomiędzy nimi. Do optymalnego rozwoju bakterie  

potrzebują mieć sprzyjające im warunki środowiska. Zakłócenie procesu może doprowadzić 

do spadku ilości produkowanego biogazu. 

2.3.3 Warunki fizyko-chemiczne 

Temperatura [1, 3] 

Temperatura procesu jest istotnym parametrem decydującym o równowadze dynamicznej 

osadów w komorze fermentacyjnej. Gwałtowne zmiany temperatury powodują obumieranie 

bakterii metanowych, przy jednoczesnym wpływie na bakterie hydrolityczne i kwasowe. W 

efekcie tego wzrasta stężenie lotnych kwasów tłuszczowych w komorze fermentacyjnej, a w 

konsekwencji spadek zasadowości i odczynu pH. Podczas eksploatacji komory 

fermentacyjnej zmiany temperatury w ciągu doby wynoszą nie więcej niż 2 0C. Fermentacje 

metanowe można podzielić na 3 rodzaje/fazy w zależności od temperatury procesu: 

 psychofilową – zachodzi w temperaturze poniżej 20 0C, 

 mezofilową – zachodzi w temperaturze od 30 0C do 38 0C, (temperatura optymalna 

35-37 0C); 

 termofilową – zachodzi w temperaturze od 45 0C do 58 0C, (temperatura optymalna 

52-55 0C). 

Zmiany temperatury mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i aktywności metabolicznej 

mikroorganizmów. Temperatura również w istotny sposób wpływa na stopień rozkładu 

substancji organicznej oraz ilość i skład wydzielonego gazu. Wysoka temperatura rozkładu 

wpływa na:  

 zwiększenie zawartości CO2 w gazie fermentacyjnym, 

 zmniejszenie zawartości CH4 w gazie fermentacyjnym, 

 wzrost zawartości azotu w gazie fermentacyjnym. 

W projektowanej komorze fermentacyjnej temperatura procesu będzie się mieściła w 

granicach 40-50 0C, będzie więc na granicy fazy mezofilowej i termofilowej. 

Odczyn środowiska (pH) [1] 

Na wydajność procesu istotny wpływ ma również odczyn środowiska. O wartości pH 

decydują obecne w cieczy osadowej słabe kwasy i słabe zasady. Związki te pozwalają na 

utrzymanie pH w zakresie 6,8 – 7,4 i jest to optymalna wartość pH  dla większości przemian 

beztlenowych. Odczyn pH ma istotny wpływ na rozpuszczalność jak i na formę 

występowania związków, decyduje również o prawidłowym rozwoju mikroorganizmów 

odpowiedzialnych za fermentację. Już małe zmiany pH powodują zaburzenia w ich 
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namnażaniu. Fazy zakwaszania i metanogenezy wymagają różnych wartości pH dla 

właściwego przebiegu zachodzących przemian.  

2.3.4 Substancje pokarmowe 

Dostępność nutrientów [1] 

Bakterie uczestniczące w procesie fermentacji wymagają substancji odżywczych i 

odpowiednich warunków fizyko-chemicznych, aby móc rosnąć i rozmnażać się. Zapewnienie 

odpowiedniej ilości i rodzaju substancji pokarmowych jest więc niezbędne, a w szczególności 

wodoru (H2) i węgla (C), z których syntezowany jest metan (CH4). Brak zapewnienia 

odpowiedniej ilości wodoru w procesie jest inhibitorem limitującym jego wydajność.  

Bardzo ważny jest też stosunek węgla do azotu (C:N). Z tego względu określono 

maksymalny ich wzajemny stosunek na poziomie 100:3. Wynika to z budowy bakterii oraz z 

faktu, iż 15% węgla w substracie jest asymilowane przez bakterie. W przypadku podania 

zbyt dużej dawki azotu, akumuluje się on w fermentatorze jako szkodliwy dla procesu 

amoniak. Stąd najlepszym rozwiązaniem jest mieszanie różnorodnych substratów 

organicznych.  

Innymi istotnymi nutrientami są fosfor (P) i siarka (S) w postaci atomowej. Dla optymalnego 

przebiegu procesu bakterie metanowe powinny mieć dostęp do tych pierwiastków (C:N:P:S) 

w stosunku: 600:15:5:1. 

Do wzrostu mikroorganizmów niezbędny jest również: potas (K), sód (Na), żelazo (Fe), 

magnez (Mg), wapń (Ca) oraz pierwiastki śladowe, tj.: molibden (Mo), mangan (Mn), cynk 

(Zn), miedź (Cu), kobalt (Co), nikiel (Ni), selen (Se) i wolfram (W).  

2.3.5 Inhibitory procesu 

Inhibitory procesu i substancje toksyczne [2, 3, 7]  

Substancje toksyczne oraz inhibitory są przyczyną zaburzeń w procesie fermentacji 

metanowej. Nawet niewielka ich ilość poprzez swój negatywny wpływ na bakterie potrafi 

ograniczyć produkcję metanu. Najczęściej występujące inhibitory procesu to: 

 tlen – dla bezwzględnego beztlenowca, jakim jest bakteria metanowa, nawet 

minimalne jego stężenie (0,01 mg/l), zatrzymuje rozwój, a następnie zabija, 

 metale ciężkie – blokują istotne enzymy metaboliczne, 

 amoniak – blokuje enzymy syntezujące metan,  

 siarkowodór – działa inhibitująco w zakresie 25-50 mg/l, a toksycznie >200mg/l, 

 sole mineralne – np. dla NaCl wartością inhibitującą jest 30 mg/l, 
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 detergenty, pestycydy, rozpuszczalniki – wprowadzane w różnych ilościach mogą 

działać nawet toksycznie 

2.4. Wielkości charakteryzujące proces 

2.4.1. Hydrauliczny czas retencji [2, 3] 

Jest to parametr określający czas przebywania substratu w reaktorze fermentacyjnym, w 

którym ulega on całkowitemu przereagowaniu (mierzony w dniach).  

Różne substancje organiczne ulegają rozkładowi w różnym tempie. Czas ten dla danej 

instalacji powinien być dostosowany do rodzaju substratu tak, aby zagwarantować jego pełny 

rozkład. Przykładowo: przyjmuje się, że hydrauliczny czas retencji dla gnojowicy trwa około 

20 dni, zaś dla roślin energetycznych dochodzi nawet do 60 dni.  

Hydrauliczny czas retencji, jak również podatność substratu na proces fermentacji regulować 

można poprzez: 

 zmianę temperatury (wzrost temperatury skraca proces), 

 rozdrobnienie wsadu (zwiększa prędkość), 

 proces obróbki wstępnej (np.: wysokie ciśnienie, ultradźwięki), 

 zmiana proporcji mieszania substratów. 

2.4.2. Obciążenie komory fermentacyjnej [2, 3] 

Obciążenie komory fermentacyjnej określa się jako: stosunek ilości dostarczanego materiału, 

jego uwodnienia i zawartości substancji organicznych do pojemności komory fermentacyjnej. 

Parametr ten ma zasadniczy wpływ na przebieg procesu fermentacji i produkcji biogazu. 

Zwiększanie obciążenia do wartości granicznej zwiększa produkcję biogazu. Po osiągnięciu 

wartości maksymalnej następuje przeciążenie komory fermentacyjnej i produkcja spada. Z 

tego właśnie powodu niezwykle ważne jest określenie optymalnego zakresu obciążenia 

komory fermentacyjnej.  

2.5. Substraty 

2.5.1. Ilość i charakter substratów 

Do każdej instalacji biogazowej trafia konkretnie określony, z reguły stały zestaw substratów. 

W przypadku rozpatrywanej biogazowni odpadowej w Borku Wielkopolskim są to: odpady 

poubojowe, odpady poprodukcyjne przemysłu mięsnego, gnojowica, sady ściekowe z 

oczyszczalni komunalnej w Borku Wielkopolskim i słoma rzepakowa.  
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Sumaryczna ilość substratu projektowana do użycia w instalacji wynosić ma 50 421,00 Mg 

na rok czyli ok. 138 Mg dziennie. 

Zestawienie rodzaju substratu, jego ilości i jakości przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Lp. Nazwa s.m. % [Mg/rok] [Mg/dzień] 

1. Obornik bydlęcy 22,89 11 496,00 31,42 

2. Obornik świński 20,32 11 313,00 30,99 

3. Tłuszcze flotacyjne 4,00 7 500,00 20,55 

4. Odpady z rzeźni 18,00 4 800,00 13,15 

5. Treści żołądkowe 14,00 281,00 0,77 

6. Jelita i inne ścinki 25,00 1 404,00 3,85 

7. Krew i odcieki 18,00 281,00 0,77 

8. Skratki 25,00 216,00 0,59 

9. Odpady z przetwórstwa 30,00 1 260,00 3,45 

10. Kiszonka z kukurydzy 20,00 11 000,00 30,14 

11. 
Osady z oczyszczalni miejskiej 
w Borku Wielkopolskim 

20,00 870,00 2,38 

                SUMA [Mg] 50 421,00 138,06 

 
Tabela 2 - Zestawienie substratów 

2.5.2. Droga technologiczna substratu 

Typ planowanej inwestycji (utylizacyjna) i rodzaj użytych substratów (odchody z hodowli, 

osady z oczyszczalni, kiszonka oraz stałe odpady pochodzenia zwierzęcego kat. III i płynne 

substraty pochodzenia zwierzęcego kat. II) wymuszają trójtorowość w ich przyjęciu i 

obróbce.  

1. Stałe odpady kategorii III, podlegające dozorowi weterynaryjnemu (zgodnie z 

zapisami: Dz. U. 2010, nr 198, poz. 1318 oraz Rozporządzenia WE nr 1774/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.10.2002) będą podlegały dwustopniowemu 

rozdrobnieniu (najpierw do maks. 40 x 40mm, a następnie do maks. 12 x 12 mm), po 

którym przejdą etap higienizacji przy 70°C przez 60 min w procesie ciągłym, 

odbywającym się w trzech zbiornikach. Ciepło do ich ogrzania będzie pochodziło z 

mieszania ich z wysterylizowanymi uprzednio odpadami kategorii II, oraz z wtrysku 

wytworzonej pary. Zmieszane i przygotowane substraty obu kategorii trafią do 

zbiornika hydrolizy, w którym zmieszane zostaną z substratami nie wymagającymi 

wstępnej obróbki termicznej. 

2. Płynne substraty kategorii II (tłuszcze flotacyjne), podlegające dozorowi 

weterynaryjnemu (j.w.) będą dostarczane cysternami do dozownika, z którego trafią 

do zbiorników sterylizacji w technologii procesu ciągłego (133°C przez 20 minut). Po 
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przejściu takiej obróbki zmieszane zostaną z odpadami kategorii III, przekazując im 

swoje ciepło. Dalsza droga technologiczna jest więc dla odpadów zwierzęcych obu 

kategorii taka sama t.j. po sterylizacji następuje jeszcze hignienizacja i ostatecznie 

wtłoczenie do zbiornika hydrolizy. 

3. Substraty nie podlegające dozorowi weterynaryjnemu (j.w.) przyjęte zostaną do 

kontenera wyładowczego, z którego trafią do maceratora i rozdrabniarki nożowo-

sitowej, by osiągnąć zadaną wielkość (> 8 x 8 mm). Tak przygotowane trafiają 

osobnym rurociągiem do zbiornika hydrolizy.  

W zbiorniku hydrolizy wszystkie drogi substratu łączą się i po wymieszaniu przechodzą ten 

sam ciąg technologiczny. Ponieważ biogazownia pracuje w trybie ciągłym, kolejne porcje 

substratu przesuwane są kolejno do reaktora głównego (fermentatora), a następnie do 

operacyjnego zbiornika na poferment. Średni hydrauliczny czas retencji w całym systemie 

reaktorów wynosi około 87 dni. Na ujściu ostatniego zbiornika znajduje się obieg 

separacyjny, który oddziela części stałe od cieczy, zawracanej do zbiornika. Obie 

rozseparowane frakcje pofermentu są wartościowym nawozem organicznym, a sposób i 

czas ich użycia zależy od kalendarza agrotechnicznego oraz przepisów szczegółowych 

(rozdziały: 2.7.2. i 2.6.7.)  

2.5.3. Zarządzanie substratem 

Dozowanie 

Substrat dowożony będzie na teren biogazowni z różnych kierunków w miarę potrzeb, 

zgodnie z zasadą „just in time”. Podawany on będzie trójtorowo systemami przyjmująco-

przygotowującymi zgodnie z aktualnymi potrzebami technologicznymi. Nie przewiduje się ich 

składowania na terenie instalacji. 

Przygotowanie substratów odbywać się będzie w szczelnie zamykanej hali przyjęcia, 

wyposażonej w biofiltr powietrza wyrzutowego. Tak że od momentu wyładunku substratu, 

poprzez wszystkie fazy jego przygotowania, po skierowanie go do reaktora, proces nie 

będzie powodował wydostawania się na zewnątrz substancji odorowych. 

Sterowanie procesami: dozowania, rozdrabniania, sterylizowania, higienizacji, mieszania 

odbywać się będzie automatycznie, zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi oraz 

charakterystycznymi własnościami eksploatacyjnymi instalacji. 

Codzienna ilość transportów substratu 

Dowóz substratów na teren biogazowni: 

- dla odpadów poubojowych, produkcyjnych, ścinków, skratek  - 1x dziennie (po ok. 21 Mg) 

- dla tłuszczy flotacyjnych – 1x dziennie (po ok. 21 Mg) 
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- krwi, odcieków, treści pokarmowej – 1x dziennie (po ok. 2 Mg) 

- dla obornika – 2x dziennie (po ok. 32 Mg) 

- dla kiszonki z kukurydzy – 1x dziennie (po ok. 31 Mg)  

- dla osadu ściekowego – 1x dziennie (po ok. 2,5 Mg) 

Średnia ilość kursów z substratami do biogazowni wyniesie w zaokrągleniu 49 w ciągu 

tygodnia (rocznie 2558). Substrat dowożony będzie na teren instalacji od poniedziałku do 

soboty. Niedziela planowana jest jako dzień wolny, ale fermentacja jako proces ciągły trwać 

będzie bez przerwy. Spowoduje to konieczność wcześniejszego zgromadzenia większej 

ilości substratu w hydrolizerze - zbiorniku buforowym. W związku z tym w ciągu tygodnia 

średnia dzienna ilość kursów wynosić będzie 8 – 9 (średnia arytmetyczna: 8,17). 

Kierunki, z których dowożone będą substraty 

Lp. Nazwa substratu Miejscowość Trasa nr Odległość (km) 

1. Obornik bydlęcy Koszkowo 437 6,1 

2. Obornik świński Dąbrówka 12 7,9 

3. Tłuszcze flotacyjne Borzęciczki 438 11,3 

4. Odpady z rzeźni Borzęciczki 
438 11,3 

5. Jelita i inne ścinki Borzęciczki 

6. Treści żołądkowe Borzęciczki 
438 11,3 

7. Krew i odcieki Borzęciczki 

8. Skratki Borek Wlkp. 
droga lokalna 0,02 

9. Odpady z przetwórstwa Borek Wlkp. 

10. Kiszonka z kukurydzy Koszkowo 437 6,1 

11. 
Osady z oczyszczalni 
miejskiej Borek Wlkp. Borek Wlkp. droga lokalna 0,01 

 
Tabela 3 - Zestawienie głównych kierunków dowozu dla poszczególnych rodzajów substratu 

Średnia szacunkowa odległość dla pojedynczego transportu z substratem to 6,8 km. 

2.6. Technologia 

Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii firmy BOTRES Global. Jest to tzw. 

technologia mokra, gdzie proces rozkładu odbywać się będzie w temperaturze 40-50 0C (na 

granicy procesów mezo- i termofilnych). 

 

Rys. 6 - Schemat ideowy procesu technologicznego 
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Kolejność procesów technologicznych: 

 Rozdrabnianie, sterylizacja i higienizacja odpadów poubojowych, 

 Mieszanie substratów, 

 Poddanie substratów hydrolizie w hydrolizerze, 

 Proces fermentacji beztlenowej w bioreaktorze, 

 Proces odsiarczania uzyskanego biogazu oraz czasowe przetrzymanie go w zbiorniku 

buforowym, 

 Osuszenie biogazu i spalenie go w jednostce energetyczno-grzewczej (produkcja 

energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji). 

 Przechowanie i separacja reszty pofermentacyjnej oraz jej zużycie. 

2.6.1. Sposób przygotowania substratu 

Urządzenia przygotowujące substraty do fermentacji są dobierane indywidualnie, zgodnie z 

rodzajem przewidywanych substratów.  

W przypadku omawianej instalacji w jego skład wchodzą: dwie muldy przyjęciowe, zasobnik 

na substraty płynne, urządzenie do rozdrobnienia wstępnego, sterylizator, higienizator 

mieszalnik, dwa rozdrabniacze końcowe, urządzenia przesuwające i tłoczące. 

(Dokładny opis drogi technologicznej substratu, miejsc pozyskania i dowozu w punktach 

2.5.2. i 2.5.3. niniejszego opracowania). 

Sterylizacja substratów pochodzenia zwierzęcego 

Sterylizacja to proces technologiczny mający na celu zniszczenie wszystkich organizmów 

żywych w sterylizowanym materiale. Dotyczy to zarówno form wegetatywnych, jak i 

przetrwalnikowych. Prawidłowo wysterylizowany (jałowy) substrat pochodzenia zwierzęcego 

nie zawiera żadnych drobnoustrojów (w tym wirusów), ich form przetrwalnikowych oraz ich 

aktywnych toksyn. Istnieje wiele metod sterylizacji. 

W przypadku planowanej inwestycji wykorzystywana będzie metoda sterylizacji termicznej, 

polegająca na wyjałowieniu substratu przegrzaną parą wodną pod ciśnieniem. Jest to 

metoda zgodna z Rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej 1774/2002 z 3 października 

2002 roku, ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów poubojowych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Parametry procesowe konieczne do uzyskania przy stosowaniu sterylizacji termicznej: 

- rozdrobnienie cząstek: poniżej 50 mm, 

- temperatura sterylizacji: 133 °C (we wnętrzu każdej cząstki sterylizowanego materiału), 

- czas działania powyższej temperatury: minimum 20 minut, 

- ciśnienie w urządzeniu podczas procesu: 3 bary. 
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Aby móc spełnić powyższe wymagania zaprojektowana została linia technologiczna 

związana ze sterylizacją i higienizacją odpadów. Składać się ona będzie z następujących 

urządzeń:  

- mulda przyjęcia stałych odpadów pochodzenia zwierzęcego kat. III do higienizacji, 

- zasobnik na płynne odpady II kat. do sterylizacji,  

- 9 pomp ślimakowych,  

- separator magnetyczny nadprzenośnikowy,  

- rozdrabniacz wstępny, 

- rozdrabniacz drugiego stopnia (gorator), 

- 4 kotły sterylizacyjne z mieszadłami elektrycznymi i iniektorami pary, 

- kocioł mieszający, 

- 3 kotły higienizacyjne z mieszadłami elektrycznymi, 

- zbiornik awaryjny (na tymczasowe przyjęcie substratów w razie awarii instalacji) 

- dwa iniektory pary na rurociągach. 

W punkcie 2.5.2. opisana została szczegółowo droga sterylizowanego substratu – od 

momentu wyładunku w hali przyjęcia do momentu przetłoczenia przygotowanej, zmieszanej, 

półpłynnej substancji do reaktorów: hydrolizera i fermentatora. Uzupełnienia wymaga opis 

procesów zachodzących w warnikach – kotłach sterylizacyjnym o planowanej pojemności  

0,6 m³ każdy. 

W trakcie napełniania, do wnętrza kotła sterylizacyjnego wtłoczona zostaje nasycona para 

wodna pod ciśnieniem 3,8 bar, pochodząca z kotła parowego. Proces ten odbywa się ciągle i 

napełniający kocioł substrat zostaje na bieżąco podgrzany do zadanej temperatury, przez co 

zapotrzebowanie na parę całego system jest stosunkowo niskie i oscyluje w granicach      

340 kg/h. Po napełnieniu kotła i osiągnięciu temperatury oraz ciśnienia niezbędnego do 

sterylizacji parametry te utrzymywane są przez 20 minut, po czym kocioł zostaje opróżniony, 

a jego zawartość trafia stopniowo do mieszalnika, gdzie przekazuje swoją energię cieplną 

substratom podlegającym higienizacji. Wszelkie parametry fizyczne procesu są na bieżąco 

monitorowane i kontrolowane automatycznie. Opisany cykl następuje naprzemiennie w 

każdym z trzech zbiorników sterylizacyjnych, to znaczy: w tym samym czasie jeden z nich 

jest opróżniany, w drugim odbywa się sterylizacja właściwa, a trzeci jest napełniany.  

2.6.2. Proces hydrolizy 

Hydrolizer jest zbiornikiem buforowym o pojemności 1000 m3, średnicy 11,1 m i wysokości 

13,5 m. Jest magazynem substratów podczas zmniejszonej obsługi biogazowni (np: dni 

wolne, święta), a jednocześnie hydrolizerem, w którym zachodzi pierwszy etap fermentacji 

beztlenowej. Hydroliza substancji zawartych w substracie redukcje długie łańcuchy w 
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białkach, tłuszczach i włókninie do krótkołańcuchowych związków, takich jak kwasy 

tłuszczowe, aminokwasy oraz cukry. Hydroliza następuje na skutek działania enzymów 

produkowanych przez bakterie w procesie fermentacji. W procesie tym nie przewiduje się 

wspomagania zewnętrznymi enzymami oraz dodawania chemikaliów podtrzymujących 

proces. W zbiorniku tym następuje również oddzielenie i wyłączenie z procesu 

niepożądanego osadu mineralnego, stanowiącego balast dla fermentatora – głównie piasku i 

drobnych kamyków. W hydrolizerze bardzo dokładnie monitorowana jest wartość pH, a 

substrat przed przepompowaniem go do fermentatora osiąga temperaturę procesową. 

2.6.3. Fermentacja w technologii BOTRES Global 

Fermentator ma kształt wysokiego walca ze szczytem stożkowym, o pojemności 4000 m3, 

średnicy 17,93 m i wysokości 20,25 m. Dostosowany jest on wielkościowo i projektowo do 

ilości substratów przewidywanych użycia w konkretnym procesie fermentacji. 

Komora fermentacyjna do wysokości wsadu wykonana jest ze stali konstrukcyjnej 

niestopowej (1.0553), zaś w kopule fermentatora, w miejscu gromadzenia się biogazu - od 

styku z fermentującą biomasą do czubka stożkowatej kopuły - będzie wykonana ze stali 

316Ti. Blacha pokrywająca dach jest rozwiązaniem trwałym, niewymagającym okresowych 

napraw czy całkowitej wymiany po kilkuletnim okresie eksploatacji. Cały zbiornik ocieplony 

będzie wełną mineralną i pokryty blachą falistą z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

Pomiędzy fermentatorem a hydrolizerem znajdował się będzie wymiennik ciepła, przez który 

przepompowywana będzie masa fermentacyjna. Po zaabsorbowaniu lub oddaniu 

odpowiedniej ilości ciepła, tłoczona będzie z powrotem do zbiornika, w sposób wymuszający 

jej dobre mieszanie się w fermentatorze. Dzięki tej operacji będzie następowało jednoczesne 

mieszanie masy fermentacyjnej i ujednolicenie jej temperatury. Jest to rozwiązanie 

nowatorskie, ograniczające zdecydowanie sedymentację wewnątrz reaktora – nie istnieje 

konieczność czasowego wyłączania instalacji w celu oczyszczania wnętrza reaktora. W 

skład fermentatora wchodzi również system usuwania osadów mineralnych. Dodatkowo 

zbiornik będzie zaopatrzony w mieszadło. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji 

(nadciśnienie do +50 mbar) uchodzić będzie samoistnie poprzez przewody gazowe dzięki 

bezustannej aktywności biologicznej reaktora. Kierowany będzie do kolumny biologicznego 

odsiarczania (utlenianie siarkowodoru), a następnie kierowany do zbiornika buforowego 

biogazu znajdującego się na zbiorniku z pofermentem. 

2.6.4. Biologiczne oczyszczanie biogazu 

Biologiczne oczyszczanie biogazu bazuje na zdolności mikroorganizmów do utleniania 

niektórych nieorganicznych związków biochemicznych w tym przypadku siarkowodoru. 
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Powstające w wyniku procesów biologicznych produkty utleniania w postaci (biomasy, CO2, 

H2O, sole, itp.) są nieszkodliwe dla środowiska i otoczenia. W biologicznym utlenianiu 

siarkowodoru H2S kwaśną rolę ogrywa dostępność niezbędnego w procesie tlenu a także 

ilość siarki oraz stężenie kwasu siarkowego. Biologiczna biodegradacja zanieczyszczeń w 

biogazie, szczególnie siarkowodoru przebiega przy następujących założeniach: 

 Utrzymaniu dostatecznej liczby mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji 

substancji niepożądanych z biogazu w bioreaktorze 

 Zapewniona musi być odpowiednia ilość tlenu oraz składników odżywczych dla 

mikroorganizmów. 

Utrzymane muszą być odpowiednie dla mikroorganizmów warunki bytowe, takie jak 

odpowiednia temperatura, wilgotność, pH oraz podłoże hodowlane. Odpowiednie 

mikroorganizmy zdolne do biologicznej degradacji siarkowodoru pochodzą z rodzaju bakterii 

Thiobacillus i Sulfolobus. Bakterie z rodzaju Thiobacillus oraz Sulfolobus są chemolitrofami, 

oznacza to, że są zdolne do pobierania węgla z dostępnego dwutlenku węgla, ich obecność 

wpływa również korzystnie na redukcję ilości dwutlenku węgla. Zawartość dwutlenku węgla 

w biogazie przy zastosowaniu planowanych substratów wynosi zazwyczaj do 50% objętości 

produkowanego biogazu. Dobrany typ mikroorganizmów zdolny jest do redukcji 

siarkowodoru do wolnej siarki przy obecności tlenu lub do kwasu siarkowego w zależności 

od wartości pH. Odpowiednie równania reakcji przedstawiono poniżej: 

1. Bezpośrednie utlenianie siarkowodoru do kwasu siarkowego:  

H2S + 2O2 → H2SO4 

2. Utlenianie do siarki elementarnej jako półproduktu, następnie w drugim stopniu reakcji 

otrzymujemy kwas siarkowy:  

2H2S + O2 → 2S + 2H2O 

S + H2O + 1,5O2 → H2SO4 

Udział przedstawionych reakcji w procesie utleniania biologicznego siarkowodoru do siarki 

elementarnej zależy od ilości dostarczonego tlenu i stopnia przenoszenia masy w złożu 

zasiedlonym przez mikroorganizmy. 

Stężenie tlenu jest starannie kontrolowane i regulowane w przepływającym biogazie w 

urządzeniu filtracyjnym. Dopływ powietrza dobrany jest proporcjonalnie do natężenia 

przepływu biogazu. 
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Rys. 7 - Biochemiczne mechanizmy usuwania siarkowodoru z udziałem mikroorganizmów 

Metoda ta jest kombinacją pomiędzy biofiltrem a bioskruberem: 

Biofiltr: 

W celu uzyskania wysokiej gęstości mikroorganizmów w bioreaktorze, stosowane są 

materiały o dużej porowatości oraz niskim współczynniku oporów przepływu. Pozwala to na 

immobilizację mikroorganizmów w porowatej przestrzeni wypełnienia dzięki tworzącemu się 

lokalnie biofiltrowi. Stosowane wypełnienia są najczęściej specjalnie wykonanymi kształtkami 

z tworzywa sztucznego, o przyjaznych właściwościach dla zasiedlających je bakterii. Przez 

wypełnienie biofiltra przepływa gaz niosący z sobą zanieczyszczania w postaci 

niepożądanych związków w tym przypadku siarkowodoru. Związki te są absorbowane przez 

elementy wypełniania, gdzie zostają zbiodegradowane przez zasiedlone mikroorganizmy. 

Gaz opuszczający biofiltr jest wolny od zanieczyszczeń. 

Bioscruber: 

W bioscruberach zanieczyszczenia są najpierw wchłaniane przez przepływający w 

przeciwprądzie do strumienia gazu płyn. Następnie wypłukane zanieczyszczenia rozkładane 

są na nieszkodliwe związki przez mikroorganizmy żyjące w płynie zastosowanym w 

bioskruberze. 

Podsumowując, zastosowane rozwiązanie zawiera zarówno elementy biologiczne biofiltra 

(mikroorganizmy unieruchomione na elementach wypełnienia) oraz bioscrubera 

(mikroorganizmy są zawieszone w cieczy stosowanej w oczyszczaniu biogazu z 

siarkowodoru). 
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2.6.5. Buforowe przechowywanie biogazu 

W założeniu cały biogaz kierowany jest do jednostki energetyczno-grzewczej i tam spalany 

na bieżąco. Projektowany zbiornik buforowy na biogaz, do którego wpływać będą chwilowe 

nadmiary z jego produkcji, będzie umiejscowiony nad zbiornikiem na poferment.  

Będzie to elastyczna, gazoszczelna, dwuwarstwowa kopuła o maksymalnej pojemności  

3196 m3. Średnica zbiornika na biogaz wynosić będzie 36,75 m (identycznie jak zbiornika na 

poferment). Umieszczony on będzie na wieńcu zbiornika na wysokości 4,5 m nad ziemią, a 

sama czasza wystawać będzie ponad żelbetonowy wieniec na wysokość 7,8 m.  

Kopuła zachowywać będzie sztywność i oporność na warunki zewnątrzśrodowiskowe dzięki 

swojej ciśnieniowej konstrukcji - powłoka zewnętrzna zawsze będzie miała kształt kopuły. 

Widoczna z zewnątrz membrana, wykonana będzie ze specjalnych poliestrowych pasów 

pokrytych obustronnie PVC. Jej funkcja to ochrona zbiornika przed opadami, wiatrem i 

promieniowaniem UV. Natomiast niewidoczna, delikatniejsza nieco membrana wewnętrzna 

stanowić będzie spodnią warstwę oporu dla sprężonego powietrza nadymającego czaszę, 

jak i względnie nieprzenikliwą barierę magazynującą pod sobą biogaz. Wewnętrzna powłoka 

będzie ruchoma, unosząca się do góry, wraz ze wzrostem ilości biogazu (zmienna objętość). 

Jako element konstrukcyjny i podporowy dla całego zbiornika posłuży osadzony centralnie 

słup, ustabilizowany radialnie wieloma napiętymi pasami.  

Zbiornik wyposażony będzie we wskaźnik napełnienia biogazem z zabezpieczeniem 

ciśnieniowym (ciśnienie robocze od 3,5 mbar do -0,5 mbar).  

Dodatkowo w strefie gazowej zbiornika na poferment znajdować się będą miejsca 

siedliskowe bakterii siarkowych, które dzięki nadmuchowi kontrolowanej ilości powietrza 

utlenią pozostały siarkowodór (do 100 ppm). 

2.6.6. Spalanie nadmiaru biogazu 

Ze względu na specyfikę produkcji i szeroko pojęte bezpieczeństwo w instalacji biogazowej 

konieczne jest zainstalowanie pochodni awaryjnego spalania biogazu (potencjalna awaria, 

nadmierna produkcja, konserwacje silników). Wydajność takiej pochodni gazowej musi być 

minimalnie taka, jak maksymalna zakładana produkcyjna w biogazowni – dla rozpatrywanej 

instalacji wynosząca 485 Nm3/h.   

W związku z tym, przewiduje się posadowienie pochodni gazowej o wydajności  

430-550 m3/h. Będzie to pochodnia niskociśnieniowa (10 – 60 mbar), zakryta, o wysokości 

5,8 m. W warunkach normalnych pochodna ta spalać będzie nadwyżki biogazu podczas 

dłuższych przerw technologicznych. Pochodnia będzie uruchamiała się automatycznie, a nad 

ilością kierowanego do spalenia biogazu czuwać będzie automatyka.  
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Pochodnia gazowa wykonana będzie z odpowiednich materiałów i spełniać będzie wszystkie 

wymogi adekwatnych przepisów p-poż. i BHP związanych z pracą w rejonie zagrożonym 

wybuchem. 

2.6.7. Składowanie, zagospodarowanie i wywóz masy pofermentacyjnej 

Powstały w wyniku fermentacji beztlenowej poferment, będzie wykorzystywany jako nawóz 

naturalny, wzbogacający glebę w składniki organiczne, mineralne, polepszający jej 

charakterystykę oraz jako podściółka dla zwierząt hodowlanych. 

 

W miarę postępującego procesu, masa pofermentacyjna przesunięta zostanie do 

operacyjnego zbiornika buforowego na poferment, ulokowanego się na terenie biogazowni. 

Zbiornik ten o pojemności 6.168 m3 wykonany będzie z żelbetonu i przykryty elastyczną 

kopułą zbiornika magazynującego biogaz.  

Pozostałość pofermentacyjna gromadzona będzie przez cały okres funkcjonowania 

biogazowni. Jej całkowitą ilość szacuje się na 46.731 Mg/rok. Aby ułatwić czasowe 

składowanie tej ilości pofermentu, zostanie on rozseparowany za pomocą separatora na 

frakcję suchą o zawartości suchej masy około 30% (ok. 10.784 Mg/rok) i mokrą – odciek, o 

zawartości suchej masy około 4% (ok. 35.946 Mg/rok).  

 

Odciśnięta i nieaktywna biologicznie frakcja sucha charakteryzować się będzie się minimalną 

uciążliwością zapachową. Frakcja sucha wywożona będzie z biogazowni na bieżąco i 

znajdzie zastosowanie jako podściółka dla zwierząt hodowlanych. W przypadku jej nadmiaru, 

składowana będzie na płytach obornikowych zakładów rolnych w Koszkowie i Dąbrówce, 

należących do zakładu Mróz S.A. i rozrzucana jako nawóz naturalny w sposób okresowy, w 

agronomicznych terminach wiosennych i jesiennych.  

Frakcja mokra kierowana będzie albo bezpośrednio do beczkowozu odbierającego albo z 

powrotem do operacyjnego zbiornika buforowego na poferment, zbudowanego obok 

fermentatora na terenie biogazowni. Planuje się budowę trzech zbiorników buforowych.  

Pierwszy, w kształcie walca, żelbetonowy, o pojemności 6.168 m3, przykryty czaszą, 

znajdować się będzie na terenie biogazowni. Będzie on pełnił funkcję operacyjną i 

magazynową.  

Dwa kolejnie zbiorniki typu Ecobag o lekkiej konstrukcji i pojemności po 6.000 m3 każdy 

posadowione zostaną w owałowanym zagłębieniu na terenie zakładów rolnych w Koszkowie 

i Dąbrówce. Będą to zbiorniki szczelne, zbudowane z certyfikowanej, grubej folii PCV o 

wymiarach 33 x 57 x 3,5 m, zabezpieczone centralnie trzema słupami i licznymi pasami 

napinającymi konstrukcję, wyposażone w system drenażu. W przypadku tych zbiorników 
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przewidziany jest przez producenta 10-15 letni okres ich eksploatacji, z czego sam okres 

gwarancyjny trwa 5 lat. Jedyną funkcją tych zbiorników będzie czasowe przetrzymanie 

produkowanego non-stop pofermentu, do określonego przepisami i warunkami naturalnymi 

okresu nawożenia pól.  

 

 

Fot. 1 – Zbiornik na poferment typu lekkiego (Ecobag) 

Wszystkie zbiorniki pofermentacyjne (1 opearcyjny na terenie biogazowni i 2 rozśrodkowane 

w Koszkowie i Dąbrówce) będą szczelnie zamknięte. Żelbetonowy zbiornik operacyjny, nad 

którym znajdować się będzie buforowy zbiornik biogazu, zaizolowany zostanie również 

termicznie i wykorzystany do tego, aby wykorzystać maksymalnie tzw. aktywność resztkową 

przepracowanego substratu, pozyskując z niego dodatkowe ilości biogazu (do 5%).  

 

Poferment nie będzie substancją całkowicie bezwonną, ale w przeciwieństwie do gnojowicy 

lub obornika, w których to rozkład biologiczny w trakcie wylewania na pola wciąż trwa 

(amoniak, aldehydy, estry), uciążliwość zapachowa pofermentu jest radykalnie mniejsza, 

gdyż jego aktywność biologiczna została już wcześniej wykorzystana w bioreaktorze. 

Szacuje się, że jest ona do 95% mniejsza. W związku z tym, o ile substrat został 

przefermentowany poprawnie, to jego uciążliwość zapachowa będzie znikoma – co 

gwarantuje wybrana technologia. 

Przereagowana reszta pofermentacyjna, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 

nr 89, poz. 991) oraz rozporządzeniem dot. procesu odzysku R10 (Dz.U. 2011, nr 86, poz. 

476), jako zbilansowany i bardzo użyteczny nawóz naturalny, może być wywożona na pola i 

aplikowana do gleby w dwóch sezonach agrotechnicznych:  

 na wiosnę – od 1 marca do początków wegetacji, 

 na jesień – do 30 listopada. 
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Okresy te mogą się jednak czasami skrócić, ze względu na konkretne uwarunkowania 

przyrodnicze i meteorologiczne panujące w danym roku.  

Aplikacja pofermentu na pola jest dodatkowo obwarowana kilkoma warunkami, wynikającymi 

z tzw. „dyrektyw azotanowych” (Dz. Urz. Woj. Zachom. nr 48, Rozporządzenie nr 2 z dn.,      

6 maja 2008 r., Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dn. 7 kwietnia 2008 r.) oraz 

z „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”. Dotyczą one między innymi:  

 dawek nawożenia (do 170 kg N/ha – co przekłada się dla pofermentu na ok. 40-45 

Mg/ha), 

 ochrony wód przed spływem biogenów (ze szczególnym uwzględnieniem wód 

powierzchniowych - odległości od strefy wód), 

 warunków opóźniających terminy nawożenia (np. zalegający śnieg, podtopienia), 

 konfiguracji terenu (spadki). 

Aby zapobiec wielkiemu sezonowemu wzrostowi ruchu kołowego wokół biogazowni w 

terminach agrotechnicznych całoroczna produkcja pofermentu będzie:  

 separowana na frakcje mokrą i suchą (stworzy to możliwość całorocznego wywozu 

frakcji suchej i użycia w miarę potrzeb), 

 rozwożona całorocznie do rozśrodkowanych zbiorników buforowych w okolice miejsc 

późniejszego dozowania na pola (dotyczy frakcji mokrej do zbiorników typu Ecobag). 

 

Pozwoli to przez większą część roku kalendarzowego utrzymywać aktywność transportową 

(optymalizacja ilości i wykorzystania środków transportowych) i uniknąć znacznych 

sezonowych spiętrzeń. Nie wyeliminuje to jednak całkowicie spiętrzenia ruchu wynikającego 

z sezonowości tych prac, ale znacznie zmniejszy jego natężenie w newralgicznych 

miesiącach w Karolewie i w okolicy miasta Borek Wielkopolski. 

Transport pofermentu w postaci odcieku (4% TS) realizowany będzie przy pomocy ciągników 

z cysternami 26 Mg, zaś frakcji suchej pofermentu (30% TS) odbywał się będzie za pomocą 

ciągników z przyczepą samowyładowczą o pojemności 37 m3.  

Szacowana dzienna ilość pofermentu do wywozu (pon. – sob.):  

 dla frakcji suchej pofermentu – 34,45 Mg 

 dla odcieku pofermentacyjnego – 114,84 Mg 

Szacowana średnia ilość codziennych kursów (od poniedziałku do soboty): 

 dla frakcji suchej pofermentu – 1 kurs 

Rocznie 317 kursów. 

 dla frakcji mokrej (odcieku) – od 4 do 5 kursów (średnia arytmetyczna 4,42) 
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Ilość ta zależy jednak od sezonu i warunków meteorologicznych w danym roku.  

Szacowany rozkład roczny ilości kursów znajduje się w poniższej tabeli.  

Rocznie1431 kursów.  

Szacowana ilość kursów z oboma frakcjami pofermentu wyniesie 1.748 w ciągu roku.  

              m-c 

rodzaj      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Podsumy 

roczne 

Suchy 

poferment  
27 24 27 26 27 26 27 27 26 27 26 27 317 

Odciek 

pofermentu ze 

zbiornika 

żelbetonowego 

- - - 120 72 - - 30 120 138 - - 480 

Odciek pofermentu 

do zbiorników 

(Ecobag) 

rozśrodkowanych 

 

81 

 

72 

 

81 

 

78 

 

81 

 

78 

 

81 

 

81 

 

78 

 

81 

 

78 

 

81 

 

951 

Tabela 4 - Ilość kursów i roczne zróżnicowanie wywozu z biogazowni obu frakcji pofermentu do wszystkich 

lokalizacji, z założeniem niekorzystnych warunków pogodowych w rejonie biogazowni 

Teoretyczna możliwość wywozu pofermentu na pola, przy zastosowaniu się do wszystkich 

zasad i przepisów, waha się w zakresie od 4 do 6 miesięcy w roku. Przy analizie ilości 

transportów wzięto pod uwagę najbardziej niekorzystną ewentualność (agrotechnicznie 

zalecany czas wywozu pofermentu w połączeniu z hipotetycznie niekorzystnymi warunkami 

meteorologicznymi). 

Nadmienić należy, iż ze względów ekonomicznych część transportów substratu powiązana 

będzie z jednoczesnym powrotnym wywozem pofermentu, przy zachowaniu odpowiednich 

regulacji weterynaryjnych, sanepidu i ruchu drogowego. 

 

2.6.8. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej 

Oczyszczony i osuszony biogaz będzie dostarczany za pomocą sprężarki do silników 

gazowych jako paliwo napędowe. W planowanej instalacji zastosowane będą dwa układy 

kogeneracyjne (1,0 MW i 0,4 MW). Na turbinach produkowana będzie energia elektryczna w 

wyniku spalania biogazu. Z silnika 1,0 MW przekazywana będzie dalej za pomocą stacji 
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transformatorowej do ogólnokrajowej sieci energetycznej. Z silnika 0,4 MW energia 

wykorzystywana będzie na potrzeby własne instalacji.  

Natomiast dzięki odzyskowi ciepła z układów chłodzenia płaszczy silnika, instalacji 

olejowych, gazów odlotowych, uzyskiwana będzie duża ilość energii cieplnej. Powstałe w ten 

sposób ciepło wykorzystane będzie do wsparcia procesów technologicznych  przygotowania 

surowca i funkcjonowania biogazowni (ok. 25 %), oraz przekazane do sieci ciepłowniczej 

zakładu przetwórczego „Mróz” S.A. 

Kogeneracyjne moduły elektryczno-grzewcze składać się będą z następujących elementów: 

 Silników gazowych o mocy elektrycznej (odpowiednio 1,0 MWel i 0,4 MWel), o 

zużyciu sumarycznym 438,6Nm3/h biogazu, z układami turbosprężania i 

prądnicami synchronicznymi. 

 Kontenerów o zwartej konstrukcji, ograniczającego poziom emisji hałasu do 85dB w  

odległości 1m do kontenera. 

 Zespołów chłodzenia; mieszanki paliwowo-powietrznej i chłodzenia awaryjnego 

z chłodnicą wentylatorową. 

 Instalacji ciepła technologicznego agregatów, linii zasilania gazem, instalacji 

olejowej, instalacji wentylacyjnej, szafy kontroli parametrów silnika, modułu 

kontroli synchronizacji i zabezpieczeń. 

2.6.9. Standaryzacja parametrów i połączenie z siecią elektroenergetyczną 

Generator układu kogeneracyjnego pozwala na uzyskanie wyjściowego napięcia o 

wysokości 0,4 kV.  

Aby uzyskać przyłączenie do sieci i umożliwić wyprowadzenie nadwyżkowo produkowanej 

energii elektrycznej zrealizowane zostaną następujące działania, zgodnie z otrzymanymi 

warunkami od spółki dystrybucyjnej: 

 będzie wybudowana wolnostojąca wnętrzowa stacja transformatorowa (15/0,4kV) z 

zainstalowanym wyłącznikiem i układami zabezpieczeń, 

 będzie wybudowane przyłącze napowietrzno-kablowego (SN 15 kV) na odcinku od 

projektowanej stacji transformatorowej, znajdującej się na terenie inwestycji, do sieci 

średniego napięcia (SN). 

2.7. Zagospodarowanie produktów procesu fermentacji beztlenowej 

Przy okazji pozyskiwania ekologicznego paliwa (metanu) do produkcji „zielonej energii” 

instalacja biogazowa służyć może również do wydajnego i ekologicznego utylizowania 
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uciążliwych odpadów organicznych, które po przetworzeniu w reaktorze biogazowni, stają się 

nawozem o bardzo dobrych parametrach agrotechnicznych. 

Przy powyższej instalacji planowane jest roczne uzyskiwanie: 

- około 4,25 mln Nm³ biogazu o zawartości około 55% metanu, 

- około 46,7 tys. Mg pofermentu na rok, który będzie poddany procesowi separacji, w wyniku 

czego uzyskamy poferment o zawartości około 30% suchej masy w ilości około 10,8 tys. Mg 

oraz odcieku o zawartości suchej masy około 4 % w ilości około 36 tys. Mg. 

2.7.1. Biogaz – spalanie biogazu 

Podstawowym produktem procesu jest biogaz, będący wysokoenergetycznym paliwem 

odnawialnym (szczegóły w punkcie 2.2.1.). Jego spalanie w jednostce kogeneracyjnej 

pozwala uzyskać 85,9% sprawność przemian energetycznych (szczegóły w punkcie 2.6.8.) 

przy produkcji tzw. „zielonej energii” z „zerowym” bilansem emisji CO2 do atmosfery.  

2.7.2. Reszta pofermentacyjna – odzysk w procesie R10 

Drugim produktem fermentacji metanowej jest reszta pofermentacyjna zwana pofermentem, 

który w wyniku procesu uległ licznym pozytywnym przekształceniom. 

 Zmniejszyła się radykalnie zawartość substancji organicznej powodującej 

powstawanie związków złowonnych. 

 Nastąpiło rozdrobnienie cząstek stałych i rozbicie długich łańcuchów w substancjach 

chemicznych. 

 Nastąpiła częściowa lub całkowita higienizacja masy pofermentacyjnej – zniszczeniu 

uległy bakterie i wirusy chorobotwórcze oraz cysty i formy przetrwalnikowe licznych 

pasożytów. 

 Ilości składników odżywczych zostały na podobnych poziomach, przy jednoczesnej 

zmianie na związki lepiej przyswajalne - związki azotu ulegają przekształceniu w 

łatwo przyswajalny dla roślin azot amonowy, zaś zawartość fosforu i potasu w masie 

pofermentacyjnej pozostaje bez zmian. 

O wartości masy pofermentacyjnej decydują następujące czynniki [5]: 

 zawartość azotu ogółem i azotu amonowego, 

 zawartość i stopień rozłożenia materii organicznej, 

 zawartość składników mineralnych. 

Proces nawożenia odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie procesu odzysku R 10, dla odpadów o kodach: 
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- 19 06 05   –  ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

- 19 06 06   –  przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych  

i roślinnych. 

Wykorzystanie masy pofermentacyjnej niesie więc za sobą wiele korzyści takich jak:  

 likwidację uciążliwych odorów, 

 ograniczenie spływu nawozów z pól i zmniejszenie eutrofizacji wód, 

 zwiększenie bezpieczeństwa wód podziemnych, 

 zmniejszenie emisji CH4 i NOX (gazów cieplarnianych) ze świeżych odchodów 

zwierzęcych, 

 zwiększenie zawartości azotu amonowego w nawozie, 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów, 

 zmniejszenie rozprzestrzeniania się nasion chwastów, a przez to zmniejszenie 

ilości używanych pestycydów. 

W przypadku instalacji utylizacyjnej w Karolewie, do komory fermentacyjnej biogazowni 

trafiać będą między innym:  

- obornik, który wcześniej w formie nieprzetworzonej dystrybuowany był na pola,  

- zwierzęce odpady poubojowe i poprodukcyjne, które poddawane były wcześniej procesom 

kosztownej utylizacji  

- osad ściekowy unieszkodliwiany poprzez deponowanie na komunalnym składowisku śmieci 

(od VII 2012 roku deponowanie na składowisku będzie zabronione). 

Dodatkowo w instalacji odbywać się będzie separacja oddzielająca frakcję stałą od mokrej. 

Dzięki temu będzie istniała możliwość wykorzystania suchej frakcji pofermentu jako 

podściółki dla zwierząt hodowlanych. Będzie to alternatywa dla odzysku w procesie R 10 dla 

wyreparowanej, suchej części pofermentu. 

2.8. Cechy i zalety technologii BOTRES Global 

 Temperatura procesu leży dokładnie na granicy fermentacji mezofilnej i termofilnej 

(40–50°C). Dzięki temu wykorzystywane są zalety obu procesów fermentacji, co 

gwarantuje stabilność i wydajność procesu. Nowatorski proces temperaturowy 

umożliwia użycie reaktorów nowej generacji, które mają zastosowanie przy dużych 

przepływach objętościowych oraz przeznaczone są dla wsadu o wysokiej 

koncentracji stałych części organicznych. 

 Pozwala na kontrolę procesu w zależności od zawartości suchej masy organicznej i 

rodzaju związku (tłuszcz, białko, itp.). 
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 Pozwala na zmianę proporcji substratów, w tym użycie mono-substratu, bez 

konieczności przebudowy instalacji. 

 Parametry procesu pozwalają na wysokie dobowe obciążenie reaktora - 9 kg ChZT 

na m³/dzień. 

 Proces działa stabilne działanie nawet przy wysokim stężeniu związków 

organicznych w zastosowanym substracie (nie ma potrzeby rozcieńczania). 

 Wysokie obciążenie fermantatora z wysokim stopniem biodegradacji substratu 

(gwarancja technologiczna). 

 Niewielkie rozmiary całej instalacji. 

 Optymalne wykorzystanie potencjału mikroorganizmów do degradacji wsadu. 

 W fermentatorach dochodzi do intensywnego kontaktu między substratem a 

bakteriami. Proces fermentacji odbywa się w hydrolizerze i fermentatorze, a każdy z 

elementów jest pełnowartościowym w pełni wyposażonym reaktorem (mieszadło, 

izolacja, ogrzewanie, system odbioru gazu, system usuwania piasku, etc.). 

 Specjalna konstrukcja fermentatora oraz odpowiednie zarządzanie szlamem 

bakteryjnym minimalizuje niekorzystne zjawiska pienienia, rozwarstwiania i tworzenia 

się zawiesin. 

 Zastosowana technologia łączy w sobie zalety technologii UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket) i technologii CSTR (Complete Stirred Tank Reaktor), co pozwala 

uniknąć  specyficznych niedogodności wykorzystując zalety obu procesów. 

Rozdział 3. 

Bezpieczeństwo i obsługa biogazowni 

Zaplanowana inwestycja wykonana będzie zgodnie z aktualnymi wymaganiami i wszelkimi 

obowiązującymi normami: 

 Wszystkie elementy wyposażenia będą posiadały certyfikat CE.  

 Instalacja wykonana zostanie w standardzie technologii BOTRES Global. 

 Aparatura i komponenty pochodzić będą od renomowanych dostawców i odpowiadać 

będą standardom bezpieczeństwa oraz materiałowo-mechanicznym stosowanym w 

przemyśle chemicznym. 

 Wszystkie wyroby będą posiadać certyfikat materiałowy. 

 Wyposażenie elektryczne i sprzęt elektromechaniczny, zainstalowany w strefie 

zagrożenia wybuchem, będzie odpowiadać dyrektywie ATEX. 
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Ze względów bezpieczeństwa cała instalacja będzie tworzyła system zamknięty. Dzięki temu 

możliwość awarii, a w jej następstwie wybuchu będzie ograniczona do minimum.  

3.1. Personel biogazowni 

3.1.1. Szkolenia 

Instalacja będzie obsługiwana przez fachowy personel, który przed uruchomieniem instalacji, 

zostanie intensywnie przeszkolony w zakresie: 

 kontroli biologicznych procesów podczas uruchomienia obiektu, 

 praktycznego poznania procedur produkcyjnych i eksploatacji urządzeń podczas fazy 

zwożenia substratów, 

 obsługi, kontroli i konserwacji urządzeń podczas pracy biogazowni. 

W pierwszych kilku miesiącach działania biogazowni, firma BOTRES Global będzie 

sprawowała nadzór nad personelem. Firma udostępni również pełną informację o 

biologicznym procesie powstawania biogazu, przepisach bezpieczeństwa, uruchomieniu i 

zatrzymaniu procesu, sposobie ochrony przed wypadkami i niebezpiecznymi sytuacjami, jak 

również sposobach zminimalizowania możliwości wystąpienia wypadków, czy sytuacji 

szczególnych.  

Szkolenie będzie podzielone na część praktyczną i teoretyczną tak, by przyszły pracownik 

posiadał użyteczną wiedzę we wszystkich aspektach tyczących jego pracy. 

Do wszelkich specjalistycznych napraw i konserwacji wynajęta zostanie certyfikowana firma 

zewnętrzna.  

Szkolenie personelu do obsługi instalacji biogazowni jest częścią zakresu projektowania i 

budowy biogazowni. 

3.1.2. Pomieszczenia socjalne 

Pomieszczenia socjalne personelu obsługującego biogazownię, takie jak: przebieralnie, 

toalety, natryski, pokój socjalny, zostaną zaplanowane i wykonane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami (budowlane, weterynaryjne, sanepidu, przeciwpożarowe, BHP). 

3.2. Rejony szczególnej ochrony 

Na obszarze biogazowni wyznaczane są rejony ochronne, uzależnione od bliskości urządzeń 

z biogazem oraz stopnia zagrożenia wybuchem.  
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Najniebezpieczniejszy rejon, najbardziej zagrożony wybuchem to obszar zlokalizowany w 

odległości 1 m od ściany i przejść, gdzie powstaje lub jest magazynowany biogaz. W rejonie 

tym nie wolno lokalizować przyłączy i silników elektrycznych.  

Następny rejon umiejscawia się w odległości 3 m wokół ścian i stożkowego dachu. Nie wolno 

instalować tam urządzeń mogących spowodować iskrzenie, stosować otwartego ognia. 

Obowiązuje tam zakaz palenia. Rejon ten oznaczony jest żółtymi tablicami z czarnymi 

opisami.  

Kolejnym rejonem ochronnym jest pomieszczenie mieszczące jednostkę kogeneracyjną, 

zużywającą biogaz do produkcji energii. W pomieszczeniu znajduje się czujnik wykrywający 

metan. W przypadku rozszczelnienia się instalacji lub innej awarii, dwa niezależnie od siebie 

zawory zamykają magnetycznie rurociąg gazu. Zabezpieczeniem dla przypadku nagłego 

zaniku energii jest dodatkowy zawór zamykany ręcznie. 

3.2.1. Ustalenie stref bezpieczeństwa w obszarze występowania biogazu 

Biogaz jest mieszaniną gazów o charakterze palnym i wybuchowym, dlatego funkcjonowanie 

instalacji biogazowej wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Na obszarze biogazowni, 

zgodnie z przepisami IEC, tworzone są specjalne strefy zagrożenia wybuchem.  

Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych warunków, obszary 

zagrożone wybuchem dzieli się na 3 strefy: 

 Strefa „Z0” -  obszar, gdzie stale, w długich okresach czasu lub często występują 

warunki wybuchowe wynikające z mieszaniny powietrza i gazów, oparów lub mgieł 

związków wybuchowych. W strefie „Z0” mogą być stosowane tylko urządzenia, które są 

dopuszczone do pracy w tej strefie i są specjalnie oznaczone.  

W normalnych warunkach produkcji, „strefa „Z0” nie występuje w biogazowni. 

Wyjątki to: przestrzenie spalania w silniku gazowym i pochodni awaryjnej oraz 

przestrzeń wewnętrzna fermentatora w okresie uruchamiania procesu w reaktorze. 

 Strefa „Z1” -  obszar, w którym od czasu do czasu można liczyć się z wystąpieniem 

wybuchowych warunków, pochodzących od gazów, par i mgieł związków wybuchowych 

(rury wylotowe, zawory zabezpieczające, pochodnia awaryjnego spalania). W strefie 

„Z1” można stosować urządzenia odpowiednie dla stref „Z0” i „Z1” oraz, które są 

odpowiednio oznaczone. 

 Strefa „Z2” - obszary, w których zakłada się, że nie wystąpią, lub występują bardzo 

rzadko i na krótki okres czasu wybuchowe mieszanki gazów, oparów lub mgieł. Mogą 

one wystąpić w okolicach otworów obsługowych lub serwisowych, w sytuacjach: awarii, 
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prac serwisowych, prac obsługowych. W strefie „Z2” stosować można urządzenia 

odpowiednie dla stref „Z0”, „Z1” i „Z2” oraz, które są odpowiednio oznaczone.  

W przypadku instalacji biogazowej, dobór urządzeń elektrycznych dla odpowiednich stref 

odbywa się wg wytycznych Dyrektywy 94/9/EC ATEX (ATEX Directive - strefa zagrożona 

wybuchem, ATEX - "ATmosphere EXplosible". 

3.2.2. Ustalenie wymiarów stref zagrożenia wybuchem w biogazowni:  

Ustalenia podjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 

MIEJSCE STREFA ODLEGŁOŚCI 

Komory fermentacyjne Z0 
W całej komorze nad osadem gnilnym, 
w komorach przelewowych i syfonach 

Wokół nie zapewniających gazoszczelności włazów i komór Z1 3 m 

Wokół połączeń kołnierzowych gwintowanych i ściskanych 
rurociągów gazowych, dławic i gniazd zaworów przy 

ciśnieniach ponad 2 bary 
Z2 0,5 m 

Aparatura kontrolno pomiarowa, filtry w pomieszczeniach Z2 Całe pomieszczenia 

Filtry w pomieszczeniach wyposażonych w eksplorymetry i 
wentylację mechaniczną awaryjną 

- Nie wyznacza się 

Wokół zaworów bezpieczeństwa Z1 5 m 

Wokół zaworów odpowietrzających i wybuchowych Z1 
O promieniu 5 m, przy czym 1 m w 

dół, 10 m w górę 

Pomieszczenie sprężarek biogazu Z1 W całym pomieszczeniu 

Pomieszczenia sprężarek biogazu wyposażone w 
eksplorymetry i wentylację mechaniczną awaryjną 

Z1 
0,5 m wokół możliwych źródeł 

wydzielania 

 
Tabela 5 - Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla biogazowni (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877) 

3.2.3. Ochrona przed wybuchem 

Praca z metanem wymaga podjęcia następujących środków bezpieczeństwa: 

 dopilnowania by system gazowy był szczelny, 

 stosowania sprzętu przystosowanego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem, 

 zainstalowania systemu ostrzegania o nieszczelności instalacji, 

 zainstalowania systemu awaryjnej wentylacji. 
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W celu ochrony przed wybuchem zostaną podjęte następujące kroki: 

 Krok 1 

Cały proces będzie stanowił układ zamknięty. 

 Krok 2 

W budynku procesowym obowiązywać będzie druga strefa zagrożenia wybuchem, a 

wszelkie urządzenia elektryczne i przyrządy pomiarowe w tym budynku będą 

odpowiadać warunkom ochrony przed wybuchem. Układy elektryczne zasilające 

przyrządy pomiarowe będą zabezpieczone przed iskrzeniem. 

 Krok 3 

 Na bieżąco badany będzie skład powietrza, by w wypadku zbyt dużego stężenia 

metanu uruchomić automatyczny proces przestawienia instalacji w stan 

bezpieczny oraz załączyć awaryjne wentylatory.  

 Wszelkie instalacje znajdujące się w strefie zagrożenia wybuchem wykonane 

będą zgodnie z wymaganiami danej strefy.  

 W strefach tych nie wolno palić oraz stosować otwartego płomienia.  

 Do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych należy używać 

przyrządów zabezpieczonych przed iskrzeniem.  

 Wszystkie komponenty instalacji będą uziemione. 

 Na terenie instalacji, a szczególnie w okolicach możliwej emisji metanu, zostaną 

zainstalowane detektory gazu. Alarm zostanie wszczęty automatycznie w sytuacji 

przekroczenia norm dopuszczalnych koncentracji metanu.  

3.3. Środki bezpieczeństwa 

Aby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo, zostaną uruchomione specjalne procedury, 

których staranne przestrzeganie pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa związanego z 

funkcjonowaniem biogazowni. Szczegółowy plan obsługi będzie zawarty w instrukcji obsługi, 

a o rozpoczęciu działania biogazowni będą poinformowane lokalne służby przeciwpożarowe 

oraz miejscowa straż pożarna. 

1. Komora fermentacyjna będzie specjalnie chroniona przed zmianą ciśnienia. 

2. Wszystkie odpływy i dopływy, przechodzące przez ścianę w strefie gazu, będą 

automatycznie otwierane lub zamykane.  

3. Wszelkie awarie i przerwy w działaniu będą wychwytywane automatycznie za 

pomocą systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie zostaną uruchomione procedury 

usuwające nieprawidłowości, takie jak np.: zmiana ilości substratów, sposobu 

mieszania itp.  
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4. W trakcie pracy urządzeń będą prowadzone zapisy mierzonych wartości, dokonanych 

kontroli i prac obsługowych oraz awarii: 

 codziennie - odczyt gazomierza, licznika prądu, godziny pracy kogeneratora, 

kontrola poziomu oleju, sygnały awaryjne, ilości powietrza wtłaczanego do 

komory w celu odsiarczenia, 

 raz w  tygodniu - funkcjonowanie zaworu pod- i nadciśnieniowego, pomp i 

mieszadeł, 

 raz w miesiącu – funkcjonowanie klap, zasuw i zaworów, 

 raz w roku – sprawdzenie stanu zbiorników, rurociągu gazowego, armatury, 

uszkodzeń, szczelności i korozji. 

Projektowana biogazownia odpowiada wytycznym dotyczącym bezpieczeństwa dla 

biogazowni utylizacyjnych. 

3.4. Automatyczny system sterowania (ASS) 

W celu osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i stałej, wysokiej wydajności produkcji 

biogazu, cały proces będzie centralnie sterowany i obsługiwany przez oprogramowanie 

specjalistyczne. Zastosowany w tym procesie system ASS ze zintegrowanym kontrolerem 

PLC (Programable Logic Kontroler), jest rozwiązaniem dostosowanym do charakteru i 

specyfiki produkcji w biogazowni utylizacyjnej.  

Wizualizowany i przyjazny dla obsługujących interfejs daje możliwość bezpośredniego 

podglądu  wszystkich najważniejszych parametrów procesu. Jednakże w każdym momencie 

i każdej fazie produkcji w biogazowni można powrócić do sterowania ręcznego. 

Kompletny system ASS łączy w sobie zautomatyzowane procesy: 

 monitoringu,  

 wizualizacji,  

 gromadzenia danych, 

 współpracuje ze standardowymi  systemami komputerowymi (Windows, Linux) 

System ASS można podzielić na trzy poziomy: 

 poziom I – sterownia (stacja operatorska) 

 poziom II - serwerownia 

 poziom III - stacje procesowe 

ASS działa na wszystkich standardowych urządzeniach (np. Allen Bradley, Siemens, Stahl, 

itd.) 
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Rys. 8 - Topologia ASS w biogazowni 

I.  Poziom sterownia – STACJA OPERATORSKA  

Centrum kontroli - tu operator będzie miał możliwość kontrolowania wszystkich parametrów 

procesowych i nadzorowania wydajności produkcji biogazu. 

II.  Poziom sterowania – SERWEROWNIA 

Dwa redundantne serwery (główny serwer i serwer zapasowy) znajdować się będą w 

wyodrębnionej szafce, w nastawni urządzeń elektrycznych zaprojektowanych specjalnie dla 

instalacji przemysłowych. Do komunikacji ze stacjami procesowymi będzie zainstalowany 

interfejs Profibus. Profibus jest to seryjny system magistrali przemysłowych zgodnie ze 

standardem Profibus.  

 Proces wizualizacji i sterowania (Human Interface) 

 Oprogramowanie PLC zgodnie z normą IEC (ASS będzie współpracowało z 

zaawansowanym oprogramowaniem PLC. Oprogramowanie PLC jest częścią pełnego 

pakietu rozwiązań do komunikacji z innymi systemami takimi jak Siemens, Allen 

Bradley, Stahl, itd.) 

 Trendy  

 Zarządzanie alarmowe 

 Redundancja (zdublowane serwery, kontrolujące przetwarzanie informacji – główny i 

zapasowy) 
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III. Poziom sterowania – STACJE PROCESOWE 

Proces można podzielić na dwie części:  

 Urządzenia pomiarowe i sterujące 

 Szafki z modułami sterującymi silnikami, pompami, mieszadłami.  

Obie części będą połączone z serwerem za pomocą sieci Profibus. Wszystkie elementy 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo procesu będą bezpośrednio okablowane. 

Rozdział 4. 

Warianty przedsięwzięcia 

Planując budowę instalacji biogazowej inwestor wziął pod uwagę następujące warianty: 

wariant „proponowany” i wariant „alternatywny” dokonując między nimi wyboru, a następnie 

dokonał porównania korzyści środowiskowych i ekonomicznych realizacji inwestycji z 

wariantem „zerowym”, który oznaczał zaniechanie budowy instalacji. 

Na początku, ze względów logistycznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych 

przeprowadzono analizę, a następnie wstępny wybór możliwości lokalizacyjnych inwestycji, 

uwzględniając następujące czynniki: 

 Teoretyczną i praktyczną dostępność substratu do produkcji biogazu, 

  Właściwości działek - wielkość, możliwość zakupu/dzierżawy/aportu, cena, 

 Status prawny i możliwości inwestycyjne - studium zagospodarowania przestrzennego, 

gminny plan zagospodarowania przestrzennego, 

 Możliwość dołączenia do miejscowej sieci energetycznej nowo wytworzonej mocy 

elektrycznej oraz wielkość tejże mocy, 

 Możliwość wykorzystania ciepła pochodzącego z kogeneracji w lokalnych instalacjach:  

 przetwórczych i przemysłowych (ogrzewanie/chłodnictwo),  

 sieciach ciepłowniczych - poprzez integrację z nimi lub ich zasilenie, 

 odbiorców indywidualnych,  

 inwestycje w infrastrukturę (remont ciepłociągu, budowa suszarni itp.), 

 możliwości zagospodarowania reszty pofermentacyjnej w niewielkiej odległości od 

instalacji,  

 odległość instalacji od obszarów przyrodniczo cennych i chronionych z mocy prawa, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, 

 możliwość potencjalnych konfliktów społecznych w związku z planowaną inwestycją. 
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Po rozpatrzeniu kilku potencjalnych możliwości i analizie danych z rozpoznania 

powyższych podpunktów, wybrano lokalizację w miejscowości Karolew, na działce o 

numerze 168/28, o powierzchni  1,7706 ha. 

4.1. Warianty inwestycji  

4.1.1. Wariant „proponowany” 

Inwestor planując budowę biogazowni w tym wariancie, proponuje rozwiązanie 

technologiczne firmy BOTRES Global, umożliwiające działanie na substratach odpadowych, 

bardzo zaawansowane technologicznie i bardzo nowoczesne, charakteryzujące się: 

 bardzo wysoką efektywnością uzysku metanu z dostarczonego substratu, 

 bardzo wysokim stopniem przereagowania substancji organicznej zawartej w 

substracie, 

 bardzo wysoką wydajnością przemian energetycznych, dzięki dwóm zintegrowanym 

blokom energetyczno-grzewczym (sprawność 86%), 

 dużą elastycznością i wymiennością substratu dzięki technologii Multifeed (bez 

dodatkowych kosztów inwestycyjnych, przestojów, uciążliwych emisji w przypadku 

zmiany proporcji substratów, czy nieprzewidzianych wcześniej dodatkowych rodzajów 

substratów), 

 niewielkimi rozmiarami w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami (mały 

hydrolizer oraz niewielki reaktor fermentacyjny, ze stalowym dachem), 

 wysokim bezpieczeństwem i pełną szczelnością instalacji - dotyczącą substratu, 

biogazu i reszty pofermentacyjnej, 

 niskimi emisjami (pyły, gazy, zapachy), 

 niskimi kosztami eksploatacyjnymi (brak dodatków technologicznych, brak konieczności 

okresowej wymiany dachu fermentatora, brak konieczności czyszczenia fementatora z 

sedymentujących resztek, pełna automatyka procesu). 

Inwestycja planowania jest przy zachowaniu optymalnej funkcjonalności systemu, 

potencjalnej możliwości dużych zmian substratu, braku jego uciążliwości dla otoczenia, ale 

również przy akceptowalnym poziomie kosztów całości instalacji. 

4.1.2. Wariant „alternatywny” 

 Inwestor planując budowę biogazowni w wariancie alternatywnym, proponuje 

rozwiązanie technologiczne niemieckiej firmy ARCHEA Biogastechnologie GmbH, bardzo 

zaawansowane technologicznie i nowoczesne, charakteryzujące się: 
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 bardzo wysoką efektywnością uzysku metanu z danego substratu, 

 bardzo wysokim stopniem wykorzystania/przereagowania substancji organicznej 

zawartej w substracie, 

 bardzo wysoką wydajnością przemian energetycznych, dzięki zintegrowanemu blokowi 

energetyczno-grzewczemu (sprawność 85,9%), 

 elastycznością substratu, dotyczącą wyłącznie zmian w proporcji substratów wcześniej 

uwzględnionych w technologii, 

 standardowymi rozmiarami elementów technologicznych – dwa fermentatory: wstępny 

(poziomy) i zasadniczy z miękkim pokryciem dachowym, 

 wysokim bezpieczeństwem i pełną szczelnością instalacji - dotyczącą substratu, 

biogazu i reszty pofermentacyjnej, 

 niskimi emisjami (pyły, gazy, zapachy), 

 średnimi kosztami eksploatacyjnymi i remontowymi (konieczność wymiany pokrycia 

dachu raz na 5 lat, brak konieczności okresowej przerwy technologicznej na 

czyszczenie fermentatora z sedymentujących resztek, pełna automatyka). 

Inwestycja planowania jest przy zachowaniu funkcjonalności systemu, braku jego 

uciążliwości dla otoczenia, ale również przy akceptowalnym poziomie kosztów całości 

instalacji. 

4.1.3. Wybór między wariantami 

Rozpatrując wieloaspektowo przedstawiane powyżej dwa warianty inwestor wybrał do 

realizacji wariant „proponowany”, jako korzystniejszy środowiskowo i efektywniejszy 

ekonomicznie w 15-letnim okresie eksploatacji instalacji, mimo istotnie wyższego 

kosztu startowego inwestycji. 

4.2 Wariant „zerowy” 

 Wariant ten jest równoznaczny z zaniechaniem prowadzenia inwestycji, czyli, nie 

będą dokonywane jakiekolwiek zmiany w obecnym sposobie gospodarowania zasobami 

naturalnymi oraz w obecnym stanie środowiska naturalnego. 

4.2.1. Negatywne i pozytywne konsekwencje zaniechania realizacji inwestycji 

Zaniechanie realizacji inwestycji (w obu wariantach) będzie skutkowało następującymi 

negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i bliskiego otoczenia:  
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 Obciążeniem środowiska dalszą kontynuacją produkcji „czarnej” energii zamiast 

„zielonej” energii z biogazu (bilans CO2 dla instalacji biogazowej jest zerowy), zgodnej z 

krajowym planem 15% udziału energii odnawialnej (OZE) w całości wyprodukowanej 

energii do roku 2020 i zgodnej również odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. 

 Dalszą kontynuacją emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2 do 

atmosfery, wskutek nie zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi 

(protokół z Kioto o redukcji emisji CO2 obowiązujący państwa EU).  

Dla zobrazowania negatywnego efektu braku tej inwestycji w przypadku emisji gazów 

cieplarnianych wystarczy podać, że w ciągu 15 lat działalności instalacji biogazowej 

(zamienne spalanie metanu zamiast spalania węgla) nie zostanie wyemitowane do 

atmosfery ok. 150.000 ton dwutlenku węgla (CO2) oraz duże ilości tlenków azotu (NOx), 

dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), a także wiele dziesiątek tysięcy ton pyłów.  

 Zużywaniem nieodnawialnych źródeł energii na zaspokajanie potrzeb energetycznych 

zamiast używania źródeł odnawialnych (brak oszczędności surowców energetycznych: 

węgla, paliw płynnych i gazu ziemnego). 

 Brakiem potencjalnych dochodów lokalnych - co w przypadku inwestycji przynoszącej 

dochody, bezpośrednio nie przełoży się na: płacone podatki, kilka miejsc pracy, usługi 

u lokalnych firm i dla lokalnych firm, wykorzystywanie lokalnej infrastruktury handlowej i 

wytwórczej. 

 Brakiem istnienia wydajnej i przyjaznej środowisku jednostki utylizacji odpadów 

(odpady poubojowe, odpady z produkcji mięsno-wędliniarskiej, obornik, osad 

ściekowy), co będzie dalej skutkować: 

 utrzymaniem dla inwestora wysokich kosztów zdania i utylizacji odpadów w 

zakładach uprawnionych, oraz realnymi problemami i kosztownymi inwestycjami 

związanymi z czasowym ich magazynowaniem, 

 stratą w bilansie energetycznym środowiska naturalnego z powodu konieczności 

zużycia dużych ilości energii na utylizację odpadów w zakładach uprawnionych, 

zamiast uzyskania energii (elektrycznej i cieplnej) z beztlenowego ich rozkładu. 

 Brakiem wykorzystania surowca „uciążliwego”, czyli odpadów poubojowych, 

poprodukcyjnych i komunalnych osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej oraz nawozu naturalnego. 

 Brakiem kolejnej inwestycji proekologicznej na terenie gminy, działającej zgodnie 

duchem czasu i zobowiązaniami Polski jako członka Unii Europejskiej, w dziedzinie 

energii odnawialnej OZE, oraz gospodarki odpadami. 

Zaniechanie realizacji inwestycji (w obu wariantach) spowoduje następujące 

pozytywne konsekwencje dla środowiska i bliskiego otoczenia:  
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 Nie nastąpi zabudowanie instalacjami i nie zostanie utwardzony teren o powierzchni 

łącznej 5.657,92 m2 (tj. 31,98% powierzchni z całości działki 1,7706 ha) dla wariantu 

„proponowanego”, oraz ok. 0,6 ha (tj. ok. 34%) dla wariantu „alternatywnego”, a także 

dla oby wariantów – nie zostanie usunięta częściowo roślinność trawiasta z kolejnego 

obszaru około 0,1 ha (tj. ok. 6%) wskutek porządkowania i zabezpieczenia terenu. 

 Nie będzie emisji gazów wylotowych z modułu energetyczno-grzewczego w trakcie 

eksploatacji instalacji, spalin ze środków transportowych podczas fazy budowy i 

eksploatacji a potem likwidacji, oraz wylotu oczyszczonego powietrza z biofiltra hali 

przyjęcia substratu. 

(Emisja ze spalania biogazu jest emisją zorganizowaną. Jej bilans środowiskowy 

dla CO2 jest zerowy. Ma minimalną uciążliwość w porównaniu z węglem czy 

olejem opałowym, a porównywalną z gazem ziemnym). 

 Nie nastąpi zorganizowana emisja dopuszczalnego normami hałasu podczas fazy 

eksploatacji biogazowni i niezorganizowanej emisji hałasu i pyłu podczas prac 

budowlanych. 

 Nie zostaną wytworzone niewielkie ilości ścieków bytowych i odpadów bytowych 

(zatrudnieni pracownicy) oraz nie nastąpi produkcja odpadów eksploatacyjnych z 

instalacji (obsługa bieżąca, konserwacja, naprawy). 

4.2.2. Wniosek dotyczący wariantu „zerowego” 

Rozpatrując pozytywy i negatywy nierealizowania przedsięwzięcia widać 

jednoznacznie, że wariant „zerowy”, czyli zaniechanie wprowadzenia w życie 

inwestycji (dla obu ewentualnych wariantów), jest niekorzystne środowiskowo i 

ekonomicznie, co wynika tak z ilości jak i nieporównywalnej wagi zestawionych 

punktów.  

Zauważyć można, że przy braku realizacji inwestycji w dowolnym wariancie 

środowisko naturalne tylko pozornie zyskuje w aspekcie lokalnym, tracąc 

nieporównywalnie więcej w aspekcie ogólnokrajowym, czy globalnym. Dodatkowo 

dochodzą do tego niekorzystne aspekty ekonomiczne, które również należy wziąć pod 

uwagę.  

4.3 Określenie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

 Jako najkorzystniejszy środowiskowo uznany został wariant „proponowany” 

uwzględniając konkluzje z punktu 4.1.3. i punktu 4.2.2. 
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Rozdział 5. 

Przewidywane rodzaje emisji, ich oddziaływanie na 

środowisko oraz przewidziane działania ochronne 

Oddziaływanie biogazowni na środowisko jest wynikiem sumy wielu czynników, z których 

najważniejsze to: 

 emisji zanieczyszczeń (gazów, pyłów, odorów), 

 emisji hałasu, 

 wytwarzanie pól elektromagnetycznych, 

 wytwarzanie odpadów, 

 zużycie wody i produkcja ścieków. 

Stopień niekorzystnego oddziaływania biogazowni na środowisko zależeć będzie od etapu 

przedsięwzięcia, ruchu kołowego, rodzaju substratów, podatności na awarie. 

Oddziaływania te będą okresowo różne - od niewielkiego do średniego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 

października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. nr 132, poz. 877), odległości komór 

fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności większej niż 100 m3 powinny wynosić co 

najmniej: 

 od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 

budynków inwentarskich – 30 m 

 od innych budynków – 16 m 

 od granicy działki sąsiedniej – 10 m 

 od składu węgla i koksu – 30 m 

 od innych komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu – 30 m 

 od silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 Mg – 30 m 

 od innych obiektów budowlanych nie będących budynkami – 10 m 

Projektowana biogazownia będzie spełniała wymogi Rozporządzenia. Wszelkie niezbędne 

odległości zostaną zachowane.  

5.1. Wpływ inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
 [28-33] 

 

5.1.1. Warunki meteorologiczne  

Na terenie Gminy Borek Wlkp. występuje klimat przejściowy, cechujący się wpływami 



Strona | 60  

 

oceanicznymi. Klimat charakteryzuje się stosunkowo krótką i łagodną zimą oraz długim i 

ciepłym latem. Opady są niewielkie, najwięcej przypada na miesiące letnie (z maksimum w 

lipcu) a najmniej w okresie zimowym (z minimum w lutym). Dominują wiatry zachodnie, 

średnie prędkości dochodzą do 5,8 m/s. 

Najbliższą stacją meteorologiczną dla opisywanego terenu, dla której jest dostępna 

wieloletnia statystyka stanów równowagi atmosfery, jest stacja w Poznaniu. Jak wynika z 

obserwacji meteorologicznych, przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo-

zachodniego (sektor 9 i 7 przy podziale róży wiatrów na 12 sektorów).  

Najmniej wiatrów wieje z północy. Przeważają wiatry prędkości 1- 3 m/s. 

Średnia temperatura roczna wynosi 8 oC, temperatura w sezonie grzewczym =2 oC, letnim 

14 oC. 

Poniżej przedstawiono wykres róży wiatrów oraz statystykę prędkości i kierunków wiatrów 

  

Róża w iatrów  roczna

Stacja meteorologiczna Poznań
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 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 
5,22 6,48 9,29 8,36 8,51 5,91 12,00 10,88 13,54 7,71 7,72 4,38 

   
  Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

   
1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 
14,13 15,32 16,24 12,61 12,88 9,02 7,20 7,23 1,66 2,72 0,99 

 
Wektor szorstkości terenu jest miernikiem zaburzeń rozpraszania się zanieczyszczeń 
wywoływanych przez m.in. budynki i zadrzewienie. Im wyższe przeszkody (np. zabudowa 
mieszkalna) znajdują się na terenie rozpraszania zanieczyszczeń - tym stężenia osiągają 
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wyższe wartości i występują bliżej źródła emisji. W oparciu o topografię terenu oraz dane 
zawarte w metodyce obliczeń, przyjmuje się średnią wartość współczynnika Zo = 0,5 m 
(zwarta zabudowa wiejska). 

5.1.2. Aktualny stan jakości powietrza oraz wartości dopuszczalne 

Poniżej zestawiono poziomy dopuszczalne i odniesienia dla emitowanych substancji. 
 

Stężenia dopuszczalne i wartości odniesienia g/m3 

 

Substancja CAS D1, µg/m
3 Da, µg/m

3 R, µg/m
3 

pył PM-10  280 40 33 

dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 5 
dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 17 
tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 
amoniak 7664-41-7 400 50 5 
formaldehyd 50-00-0 50 4 0,4 
kwas octowy 64-19-7 200 17 1,7 
metyloamina 74-89-5 100 13 1,3 
węglowodory aromatyczne  1000 43 4,3 

węglowodory alifatyczne  3000 1000 100 

benzen 71-43-2 30 5 3,8 

Stan zanieczyszczenia atmosfery określa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu dla substancji, które występują w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 47/08). 
 
Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 
uśrednionej dla roku. 
 
Poniżej stan zanieczyszczenia atmosfery podany przez WIOŚ w Poznaniu, pismem  
WM.7016.1.409.2011.2819W z dnia 2 września 2011 r. 

 SO2 (nr CAS 7446-09-5)        Sa = 5 g/m3 

 NO2 (nr CAS 10102-44-0)        Sa = 17 g/m3 

 Pył zawieszony PM 10       Sa = 33 g/m3 

 Benzen (nr CAS 71-43-2)       Sa = 3,8 g/m3 

 Ołów w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7439-92-1)    Sa = 0,05 g/m3 

 

5.1.3  Źródła oraz rodzaje substancji emitowanej do powietrza 

5.1.3.1 Emisja zorganizowana 

Źródłami emisji zorganizowanej będą: 

 dwa kogeneratory o mocy 500 i 1038 kW, 

 kocioł parowy 350 kW 

 awaryjna pochodnia gazowa (flara) 



Strona | 62  

 

Kogeneratory 

Źródłem emisji substancji do powietrza będzie spalanie biogazu w instalacji kojarzonego 

wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. 

Biogaz przed spaleniem zostanie odsiarczony na złożu biologicznym do zawartości H2S 100 

ppm.  

Sposób obliczenia emisji 

Producent gwarantuje spełnianie norm TA LUFT (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft) 2002 określających następujące stężenia w spalinach w warunkach umownych w 

przeliczeniu na 5 % O2: 

 

Tlenki azotu NOx 500 

Tlenek węgla CO 1000 

Formaldehyd (HCHO) 60 

Węglowodory niemetalowe* (NMHC) 150 

* zalecane przez Länderausschuss für Immissionsschutz 

Wskaźnik emisji na 1 m3 spalanego gazu obliczono mnożąc stężenie przez ilość spalin w 

warunkach umownych przeliczonych dla 5 % O2. 

Ilość spalin obliczono ze składu gazów i zależności stechiometrycznych spalania, korzystając 

ze składu gazu 

 

Skład chemiczny otrzymywanego biogazu dla biogazowni 

Składnik biogazu 

Zawartość 

składników w 

biogazie, %  

Metan CH4 52,24 

Dwutlenek węgla CO2 34,54 

Siarkowodór H2S 0,01 

Para wodna H2O 7,61 

Amoniak NH3 0,03 

Tlen O2 0,99 

Azot N2 4,59 
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Wzory użyte do obliczenia ilości spalin: 

VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + xCxHy' 

VSO2 = H2S' 

VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + y/2CxHy’ + H2S'+ H2O’ 

VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + (x+y/4)CxHy’+ 1,5H2S' – 

O2’ 

Vpmin = VO2min/0,21 

VN2 = N2’ + 0,79 Vpmin 

VO2 = 0,21( -1)Vpmin 

Vsuche=  VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2
  (ilość spalin suchych, w warunkach umownych) 

Vsp = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2 ( ilość spalin wilgotnych, w warunkach 

normalnych) 

= 1,3 (odpowiada 5 % O2) 

 

VCO2+ 
SO2 

VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsuche Vsp 

0,86790 1,12145 1,03528 4,92988 5,12866 0,31576 6,31232 7,43377 

Uzyskany ze stężenia wskaźnik emisji NOx  to:  

ilość spalin w warunkach umownych *stężenie NOx =  6,3123*500 /1000000 = 

0,00316 kg/m3, CO  =  6,3123*1000 /1000000 = 0,00631 kg/m3.  

Emisję dwutlenku siarki obliczono na podstawie maksymalnej zawartości związków siarki 

w gazie tj. 100 ppm = 152 mg H2S /m3 co odpowiada 143 mg/m3 siarki .  

Maksymalne godzinowe zużycie gazu obliczono na podstawie kaloryczności gazu oraz 

zużycia paliwa w poszczególnych kogeneratorach. 

 Kogenerator 
  

kaloryczność 
biogazu 

zużycie paliwa 
 

maksymalne 
godzinowe 

zużycie gazu  

kW/m3 kW m3/h 

500 kW  5,2 1195 230 

1038 kW 5,2 2408 463 

W ciągu roku w obu kogeneratorach będzie się spalać 3880 tys. m3 gazu, w tym w 

kogeneratorze CES 500 kW 1287 tys. m3 gazu a w kogeneratorze APG 1038 kW 2593 tys. 

m3 gazu. 

Przykład obliczenia emisji z kogeneratora CES 500 kW 

Emisja dwutlenku azotu: 
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Emisja godzinowa = 0,00316 kg/m3 * 230 m3/h = 0,73 kg/h. 

Emisja roczna= 0,00316 kg/m3 * 1 287 tys m3 = 4,07  Mg. 

Emisja dwutlenku siarki (SO2): 

Emisja godzinowa = 143 mg/m3 *2* 230 m3/h /1000000 = 0,07 kg/h. 

Mnożnik 2 odpowiada za całkowitą konwersję związków siarki do SO2. 

Emisja roczna: 

 Emisja roczna = 143 mg/m3 *2*  1287 *103 m3 /109 = 0,37 Mg. 

 Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kogeneratora CES 500 kW 

Lp. Substancja Wskaźnik emisji Emisja 
godzinowa 

Emisja 
roczna 

Emisja 
średnioroczna 

kg/m3 kg/h Mg/a kg/h 

1. Dwutlenek siarki 0,000286 0,07 0,37 0,042 

2. Dwutlenek azotu 0,00316 0,73 4,07 0,464 

3. Tlenek węgla 0,00631 1,45 8,12 0,927 

4. Formaldehyd 0,00038 0,09 0,49 0,056 

5. 
Węglowodory 
alifatyczne 

0,00095 0,22 1,22 0,140 

Emitor 

Spaliny będą emitowane do atmosfery przez stalowy, izolowany komin o wysokości 11,8 m 

od poziomu terenu i średnicy 0,3 m. 

Ilość spalin wilgotnych z 1 m3 gazu wynosi 7,43377 m3/m3, ze spalania 230 m3/h 

gazu  ilość spalin = 1 709,8 m3/h. Temperatura u wlotu do emitora wynosi 180 oC,  

założono, że temperatura u wylotu będzie o 5 stopni niższa i wyniesie 175 oC. 

Ilość gazów w warunkach rzeczywistych  z jednego emitora wyniesie 1709,8*448/273  

= 2806 m3/h, a prędkość spalin = 2806 m3 /h /3600 s/ 0,0707 m2 = 11,0 m/s. 

 Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kogeneratora APG 1038  kW 

Lp. Substancja Wskaźnik emisji Emisja 
godzinowa 

Emisja 
roczna 

Emisja 
średnioroczna 

kg/m3 kg/h Mg/a kg/h 

1. Dwutlenek siarki 0,000286 0,13 0,74 0,085 

2. Dwutlenek azotu 0,003 1,46 8,19 0,935 
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3. Tlenek węgla 0,00631 2,92 16,36 1,868 

4. Formaldehyd 0,00038 0,18 0,99 0,112 

5. 
Węglowodory 
alifatyczne 

0,00095 0,44 2,46 0,281 

Emitor 

Spaliny będą emitowane do atmosfery przez stalowy, izolowany komin o wysokości 11,8 m 

od poziomu terenu i średnicy 0,4 m. 

Ilość spalin wilgotnych z 1 m3 gazu wynosi 7,43377 m3/m3, ze spalania 463 m3/h gazu  ilość 

spalin = 3442 m3/h. Temperatura u wlotu do emitora 180 oC,  założono, że temperatura u 

wylotu będzie o 5 stopni niższa i wyniesie 175 oC. Ilość gazów w warunkach rzeczywistych  z 

jednego emitora wyniesie 3441,8*448/273  = 5648 m3/h, a prędkość spalin = 5648 m3 /h 

/3600 s/ 0,1257 m2 = 12,5 m/s. 

Kocioł parowy 

W zakładzie będzie eksploatowany kocioł parowy o mocy 350 kW.  Sprawność cieplna 95 %. 

Spaliny z kotła będą uchodzić do atmosfery przez  komin o wysokości 10 m od poziomu 

terenu i średnicy 0,25 m. 

Wielkość emisji obliczono stosując wskaźniki i wzory wg KOBiZE. 

Zestawienie wskaźników emisji 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 
kg/mln m3 

Pył 0,5 0,5 

Dwutlenek siarki (SO2) 2 * S 286 

Tlenki azotu jako NO2 1520 1520 

Tlenek węgla (CO) 300 300 
 
Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 
 

      [kg/h] 
 

gdzie:  Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 
Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/kg ] 

- sprawność cieplna kotła 
 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 350 kW * 3600 = 1260000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = Bmax = 1260000/(18720  *  0,95) = 70,85 m3/h, roczne zużycie paliwa  

Brok = 53,8 tys.m3/rok 
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Zestawienie emisji z kotła c.o. 
 

Nazwa 
zanieczyszczenia 

Wskaźnik 
emisji, 
kg/Mg 

Emisja 
 maksymalna, 

kg/h 

Emisja roczna, 
Mg/rok 

Pył 0,5 0,0000354 0,0000269 

w tym pył do 10 µm 0,5 0,0000354 0,0000269 

Dwutlenek siarki 
(SO2) 

286 0,0203 0,0154 

Tlenki azotu jako 
NO2 

1520 0,108 0,0818 

Tlenek węgla (CO) 300 0,0213 0,0161 

Czas emisji = 760 godzin   

Ilość spalin ze spalania 70,85 m3/h  gazu =  507 m3/h. Temperatura u wylotu 283 K. 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273 = 507,5 * 383 / 273 =712 m3/h 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  *d
2
/4 = 3,1416 * 0,25

2
/4 = 0,049 m

2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

                  Vg                    712      
 w =   __________ = ______________ = 4,04 m/s 
             F * 3600           0,049 * 3600   

Awaryjna pochodnia 

Pochodnia typy „FA II 500 lp” składa się z urządzenia zapłonowego, komory mieszania i 

spalania oraz kontrolera płomienia z czujnikiem UV. 

Pochodnia będzie odprowadzać i utylizować nadmiar gazu, którego nie będą mogły 

wykorzystać kogeneratory. 

Emisję do atmosfery oszacowano na podstawie opracowania Emission Inventory Guidebook, 

które zawiera wskaźniki w gramach na Nm3 spalanego gazu.  

- Emisja tlenków azotu (jako NO2) 1,2 g/m3, 

- tlenku węgla (CO) 1 g/m3  

- niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC) 0,1 g/m3. 

Przyjęto, że w skład NMVOC wchodzi 50 % węglowodorów alifatycznych i 50 % 

aromatycznych. Ilość gazu: 485 m3/h, przewidywany czas pracy 760 godzin w roku. Roczne 

zużycie gazu: 174,04 tys m3. 

Przykład obliczenia emisji godzinowej tlenków azotu (jako NO2): 

1,2 g/m3 * 485 m3/ h /1000 = 0,582 kg/h, emisja roczna 1,2 g/m3 *174040 /1000/1000 = 0,209 

Mg. 
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Emisję dwutlenku siarki obliczono na podstawie zawartości siarki w gazie, 143 mg/m3. 

Przyjęto wskaźnik 2,0 dla przetworzenia siarki na dwutlenek siarki. 

Emisja godzinowa SO2 = 485 m3/ h * 143 mg/m3 *2 /1 000 000 = 0,139 kg/h 

Poniżej wyniki obliczeń.  

Zestawienie emisji z pochodni 

 
Lp. Substancja Wskaźnik 

emisji 
Emisja 

godzinowa 
Emisja roczna Emisja 

średnioroczna 

g/Nm3 kg/h Mg/a 
kg/h 

1. Dwutlenek siarki 0,286 0,139 0,050 0,00568 

2. Dwutlenek azotu 1,2 0,582 0,209 0,0238 

3 Tlenek węgla 1 0,485 0,174 0,0199 

4 Węglowodory alifatyczne 0,05 0,0243 0,0087 0,00099 

5. 
Węglowodory 
aromatyczne 0,05 0,0243 0,0087 0,00099 

Dane emitora 

Wylot spalin będzie następował na wysokości 5,8 m, średnica  0,798 m. 

Średnia temperatura spalin 800 oC, temperatury u wylotu 1067 K.   

Ilość spalin wilgotnych z 1 m3 gazu wynosi 7,43377 m3/h, ze spalania 485 m3/h gazu  ilość 

spalin = 3605 m3/h. Ilość gazów w warunkach rzeczywistych z jednego emitora wyniesie 

3605*1067/273  = 14091 m3/h, a prędkość spalin = 14091 m3 /h /3600 s/ 0,5001 m2 = 7,8 

m/s. 

5.1.3.2  Emisja niezorganizowana 

Źródłami takiej emisji będzie: 

 powierzchnia złoża biofiltra (12x14m)  - instalacji  oczyszczającej gazy z hali 

przyjmowania substratów stałych i płynnych  

 emisja ze silników spalinowych pojazdów dowożących substraty do biogazowni i 

wywożących produkty. 

W celu uniknięcia niezorganizowanej emisji odorów z odpadów, transportowanie odpadów 

do biogazowni z miejsca ich powstawania będzie się odbywać w szczelnie zamkniętych 

pojazdach. 

Procesy transportu i dozowania substratów na terenie zakładu, w czasie których  mogą się 

wydobywać substancje odorotwórcze będą odbywać się w szczelnej hali, w której jest 
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utrzymywana podciśnienie, wszystkie zanieczyszczenia emitowane z hali trafiają do instalacji 

oczyszczającej gazy - biofiltra. 

  

Potem, od momentu rozdrabniania, mieszania i homogenizacji substratu do momentu 

zeskładowania pofermentu w szczelnych zbiornikach cały proces technologiczny musi 

odbywać się w warunkach ściśle beztlenowych, gdyż bakterie beztlenowe dezaktywują się i 

giną już przy minimalnych ilościach tlenu (O2). Już sam ten fakt powoduje reżim absolutnej 

szczelności całości instalacji. Bez obecności bakterii i ich wysokiej produktywności cała 

inwestycja nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia. 

Emisja z hali przyjmowania substratów  

Rozładunek substratów odbywać się będzie wewnątrz zamkniętej hali przyjęć wprost do 

muldy przyjęciowej - bez składowania.  

Hala mieścić będzie dwa niezależne systemy przyjęcia substratów. Pierwszy służyć będzie 

do odbioru odpadów pochodzenia zwierzęcego, drugi natomiast do przyjęcia substratów 

roślinnych, obornika oraz wyciśniętych komunalnych osadów ściekowych.  

Substraty będą poddawane w kilku procesach technologicznych (różnych dla różnych 

systemów przyjęcia): rozdrabnianiu, sterylizacji, mieszaniu, dogrzewaniu lub schładzaniu, 

maceracji, homogenizacji. 

Nie przewiduje się składowania potencjalnie uciążliwych substratów ze względów sanitarno-

epidemiologicznych jak i ekonomicznych. Dozowanie substratu będzie odbywało się w 

systemie „just in time”. Jedynie przed dniami świątecznymi i wolnymi przewidziane są 

większe lub intensywniejsze dostawy 

W hali będzie  utrzymywana podciśnienie, wszystkie zanieczyszczenia emitowane z hali 

trafią  do instalacji oczyszczającej gazy – biofiltra.  

W procesie biofiltracji emitowane substancje będą pochłaniane i rozkładane przez 

mikroorganizmy w  złożu wypełnionym kompozycją zrębki i kory drzew liściastych, 

zraszanym wodą. Produktami rozkładu będzie dwutlenek węgla i woda. 

W skład instalacji oczyszczającej gazy wchodzi także instalacja zraszająca,  pompa 

podwodna i urządzenia sterujące. 

Gazy z hali będą odciągane przez 4 wentylatory o łącznej wydajności 10 000 m3/h. 

Sprawność oczyszczania biofiltra wynosi min. 95 % 

Czas emisji (wyładunku i przeładunku odpadów) szacuje się na 1200 godzin rocznie. 

Sposób  obliczenia emisji 

Ze względu na brak w literaturze wskaźników dla przeładunku stosowanych w biogazowni 

substratów, emisję obliczono mnożąc stężenia jakie występują w halach  przetwórstwa 
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odpadów zwierzęcych przez ilość odciąganych z hali gazów (ok. 10 000 m3/h). Wskaźniki 

pochodzą z opracowania „Substancje odorotwórcze w środowisku”. Państwowa Inspekcja 

Ochrony Środowiska. Warszawa 1995 r. 

Wyliczone w ten sposób wartości emisji są na pewno zawyżone i należy je traktować jako 

wartości szacunkowe. 

Emisja z hali przyjmowania substratów 

Substancja 
 
 
 

Stężenia w 
gazach  

Emisja 
maksymalna 

 
 

Emisja 
roczna 

 
 

Emisja 
średnia 

 
 

 mg/m3 kg/h Mg kg/h 

amoniak 3,59 0,0018 0,0022 0,00025 

kwasy organiczne  0,95 0,00048 0,00057 0,000065 

aldehydy 1,43 0,00072 0,00086 0,00010 

zasad. związki azotu (aminy) 0,19 0,0001 0,0001 0,000013 

lotne związki organiczne 22 0,011 0,013 0,00151 

Przykład obliczenia: 

stężenie amoniaku = 3,59 mg/m3, unos = 10000 m3/h * 3,59 mg/m3 /1000 000=0,036 kg/h, 

 emisja = 0,036 kg/h * (100-95)/100 =  0,0018 kg/h. 

 emisja roczna = 0,0018 kg/h * 1200 godzin /1000 = 0,0022 Mg. 

Uwaga: 

Obecnie nie są normowane stężenia takich grup związków jak kwasy organiczne, aldehydy 

czy lotne związki organiczne, dlatego w obliczeniach rozprzestrzenia się zanieczyszczeń 

zamiast grup związków podstawiano najbliższego przedstawiciela tej grupy tj: 

Grupa związków Reprezentant  

kwasy organiczne  kwas octowy 

aldehydy formaldehyd 

zasad. związki azotu (aminy) metyloamina 

lotne związki organiczne węglowodory alifatyczne i aromatyczne  

Emisja z biofiltra 

Substancja (substancja , dla której zastosowano 
wartość dopuszczalną) 
 

Emisja 
maksymalna 

Emisja 
roczna Emisja średnia 

kg/h Mg kg/h 

amoniak 0,0018 0,0022 0,00025 

kwasy organiczne (kwas octowy) 0,00048 0,00057 0,000065 

aldehydy ( formaldehyd) 0,00072 0,00086 0,00010 

aminy (metyloamina) 0,00010 0,00011 0,000013 
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lotne związki organiczne (węglowodory 
alifatyczne) 0,0055 0,0066 0,00075 

lotne związki organiczne (węglowodory 
aromatyczne 0,0055 0,0066 0,00075 

Emisja z ruchu samochodów 

Przewidywana liczba kursów: 

Rodzaj kursu Rodzaj pojazdu Liczba 
kursów 
rocznie 

Liczba 
kursów na 

dobę 
(poniedziałek 

– sobota) 

przywóz substratu samochody ciężarowe 2558 9 

wywóz pofermentu 
w postaci odcieku 

ciągniki z cysternami 26 Mg 1431 5 

wywóz frakcji 
suchej pofermentu 

ciągniki z przyczepą 
samowyładowczą o 
pojemności 37m3. 

317 1 

Droga przejazdu przez działkę wynosi ok. 553 m. 

Wielkość emisji oszacowano na podstawie wskaźników emisji EMEP/Corinair dla 

samochodów ciężarowych: 

 
Wskaźniki emisji z ruchu pojazdów.  

 

Substancja Wskaźnik emisji 
 g/km 

samochody ciężarowe ciągniki z przyczepą 

Tlenek węgla  CO 1,147 7,775 

NOx (jako NO2) 3,794 24,781 

VOC (lotne związki organiczne) 0,462 2,8456 

Pył ogółem 0,2112 1,3512 

NMVOC (lotne związki organiczne bez 
metanu) 0,442 2,7681 

Dwutlenek siarki SO2 0,0125 0,06553 

Węglowodory alifatyczne (bez metanu) 0,2082 1,303 

Węglowodory aromatyczne 0,1113 0,6967 

Benzen 0,00031 0,00193 
 

Przykład obliczenia emisji tlenków azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2: 

wskaźnik  emisji dla samochodów ciężarowych: 3,794 g/km, wskaźnik emisji dla ciągników 

rolniczych: 24,781 g/km, długość drogi w obie strony  0,553 km, ilość samochodów 

ciężarowych na godzinę 9/24 = 0,38 pojazdu na godzinę, ilość ciągników na godzinę 6/24=   

0,25. Do obliczenia emisji maksymalnej przyjęto 1 pojazd na godzinę. 
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Emisja godzinowa  

3,794 g/km * 0,553 * 1 poj/h /1000 (g/kg) + 24,781*0,553*1 poj/h/1000(g/kg)= 0,0158 kg/h. 

Emisja roczna  

3,794 g/km * 0,553 *9 *365/1000000 (g/Mg)+ 24,781*0,553*6 *365/1000000(g/Mg) = 0,0369 

Mg. 

Wielkość emisji z ruchu pojazdów po działce.  
 

Substancja 
 
 

Emisja 
godzinowa 

Emisja roczna Emisja średnia 

kg/h Mg/a kg/h 

Tlenek węgla  CO 0,00493 0,0115 0,00131 

NOx (jako NO2) 0,0158 0,0369 0,00421 

Pył ogółem 0,00086 0,00202 0,00023 

Dwutlenek siarki SO2 0,000043 0,000102 0,000012 

Węglowodory alifatyczne 
(bez metanu) 0,00084 0,00196 0,00022 
Węglowodory 
aromatyczne 0,00045 0,00105 0,00012 
Benzen 0,0000012 0,0000029 0,00000033 

Uwaga: cały pył składa się z frakcji mniejszych od 10 m. 

 

5.1.4. Omówienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

 
Załącznik nr 25 do niniejszego raportu przedstawia szczegółowe wyniki obliczeń 

rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w powietrzu oraz wykresy izolinii stężeń dla dwutlenku 

azotu i formaldehydu.  

Poniżej omówienie oddziaływania emisji zanieczyszczeń do atmosfery na środowisko.  

Maksymalne stężenia pochodzące z kogeneratorów występują w promieniu 78 m od 

emitorów, a z kotła parowego w promieniu 55 m. 

Maksymalne stężenia z pochodni awaryjnej występują w promieniu 37 m od emitora.  

Wstępne obliczenia w zakresie skróconym wykazały jakie obliczenia należy wykonać 

w pełnym zakresie: 

Zakres pełny Zakres skrócony 

dwutlenek azotu( NO2) dwutlenek siarki 

formaldehyd tlenek węgla 

 węglowodory alifatyczne 

 pył PM-10 

 węglowodory aromatyczne 

 amoniak 
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 kwas octowy 

 metyloamina 

 benzen 

Suma stężeń pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych, benzenu, amoniaku, kwasu octowego, metyloaminy jest niższa od 0,1*D1 

(1/10 wartości dopuszczalnej dla stężeń uśrednionych przez 1 godzinę) i nie potrzeba 

wykonywać dla nich obliczeń w sieci receptorów. 

Do obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń w sieci receptorów uwzględniono wszystkie 

emitory na terenie biogazowi. Poniżej zestawiono wartości maksymalne. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Maksym. częstość przekroczeń D1, % Maksymalne stężenie średnioroczne, 

µg/m3 

 X, m Y, m Obliczon

a 

Dopuszc

z. 

X, m Y, m Obliczon

e 

Da - R 

dwutlenek azotu( 

NO2) 

     -50         80   0,17   <  0,2         50         80        10,05    < 23 

formaldehyd - - 0,00   <  0,2         50         80        1,178    < 3,6 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

 

Budynek mieszkalny na działce 862              

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. 

D1, % 

Stężenie średnioroczne, 

µg/m3 

 Z, m Obliczo

ne 

D1 Z, m Obliczo

na 

Dopusz

cz. 

Z, m Obliczo

ne 

Da - R 

dwutlenek azotu( 

NO2) 

4 167,52   < 200 - 0,00   <  0,2   4 3,39    < 23 

formaldehyd 4 20,54   < 50 - 0,00   <  0,2   4 0,400    < 3,6 

Budynek mieszkalny na działce 861            

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. 

D1, % 

Stężenie średnioroczne, 

µg/m3 

 Z, m Obliczo

ne 

D1 Z, m Obliczo

na 

Dopusz

cz. 

Z, m Obliczo

ne 

Da - R 

dwutlenek azotu( 

NO2) 

4 163,91   < 200 - 0,00   <  0,2   4 3,33    < 23 

formaldehyd 4 20,10   < 50 - 0,00   <  0,2   4 0,393    < 3,6 
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Budynek mieszkalny na działce 860            

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. 

D1, % 

Stężenie średnioroczne, 

µg/m3 

 Z, m Obliczo

ne 

D1 Z, m Obliczo

na 

Dopusz

cz. 

Z, m Obliczo

ne 

Da - R 

dwutlenek azotu( 

NO2) 

4 159,05   < 200 - 0,00   <  0,2   4 3,27    < 23 

formaldehyd 4 19,50   < 50 - 0,00   <  0,2   4 0,386    < 3,6 

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu, uznaje się, że wartość odniesienia substancji 

w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest 

dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku 

dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Ponadto stężenie średnioroczne nie może przekraczać dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego pomniejszonego o istniejący stan zanieczyszczenia atmosfery (Da-R). 

 

Porównanie wyników z wartościami odniesienia i dopuszczalnymi wykazały, że 

stężenia substancji w powietrzu nie będą przekraczały dopuszczalnych norm 

emisyjnych substancji poza granicami zakładu. 

5.1.5. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Jak wykazały wyniki modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 

stężenia będą niższe od dopuszczalnych, a w przypadku odorantów takich jak: amoniak, 

formaldehyd, aminy, węglowodory także wielokrotnie niższe od progów wyczuwalności 

węchowej (np. dla metyloaminy próg wyczuwalności węchowej  wynosi  3,2 ppm tj.  4,4 3 

3 – progi wyczuwalności: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach) co oznacza, że nie będą uciążliwe dla mieszkańców. W 

miejscu przyjmowania substratów organicznych (biomasy) zostanie wybudowana hala ze 

skutecznym systemem oczyszczania powietrza odciąganego przez system wentylacji. 

Zastosowanie podciśnieniowego rozładunku substratów do zbiorników wyeliminuje emisję 

substancji odorotwórczych do powietrza podczas tego procesu. W związku z powyższym nie 

przewiduje się powstawania protestów społecznych. 
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5.2. Sozotechniczna analiza akustyczna. Prognoza i ocena możliwego 

oddziaływania przedsięwzięcia na warunki akustyczne w otoczeniu [34-45] 

5.2.1. Informacje o metodzie oraz założenia wejściowe, luki w wiedzy, trudności 

Możliwość wykorzystania metody analogii do oszacowania akustycznego oddziaływania 

planowanej biogazowni na środowisko jest ograniczona ze względu na brak dostępnych 

pomiarowych ocen hałaśliwości funkcjonujących biogazowni oraz zróżnicowanie 

technologiczne i rozmieszczeniowe istniejących oraz planowanych instalacji, utrudniające 

porównywalność ew. wyników badań. Dlatego zdecydowano, by emisję i imisję hałasu 

instalacyjnego oraz transportowego w środowisku zewnętrznym oszacować metodą 

obliczeniową, opartą na modelu opisanym w pracy [34], z wykorzystaniem instrukcji [35-37] oraz 

programu komputerowego HPZ’2001. Model akustyczny biogazowni jest, oczywiście, 

uproszczeniem, przybliżającym tylko planowane obiekty. Najbardziej rzucające się w oczy 

modelowe uproszczenia związane są z koniecznością przybliżenia prostymi bryłami (głównie 

prostopadłościanami) rzeczywistych obiektów kubaturowych. Kolejne uproszczenia wynikają 

z przybliżania rzeczywistych źródeł hałasu zastępczymi źródłami punktowymi, często 

agregującymi urządzenia i instalacje. Trudności w określeniu modelowych parametrów 

zastępczych źródeł hałasu wynikają m.in. z nieprecyzyjnie podawanych danych 

akustycznych w opisach technicznych niektórych urządzeń oraz z niemożności wykonania 

weryfikacyjnych pomiarów hałasu odrębnie dla poszczególnych elementów funkcjonujących 

instalacji. Poziomy mocy akustycznej zastępczych źródeł często szacuje się stosując analizę 

regresywną [38-39], z wykorzystaniem do weryfikacji parametrów modelu wyników pomiarów 

hałasu podobnych obiektów (własnych lub udostępnionych). Ze względu na wspomniane 

trudności i ograniczenia w konstruowaniu modelu, analiza i ocena potencjalnej uciążliwości 

akustycznej przedsięwzięcia musi być twórczą kompilacją wiedzy, wynikającej ze 

sporządzonych przez autorów opracowań, wykonanych pomiarów i literatury. Należy 

podkreślić, że skonstruowany model akustyczny i symulacja hałaśliwości planowanej 

biogazowni służy przede wszystkim wyznaczeniu granicznych, dozwolonych parametrów 

akustycznych projektowanych instalacji, które pozwolą na zachowanie standardu jakości 

środowiska. Zgodnie z zasadą przezorności, przyjmowane w modelu poziomy hałasu lub 

mocy akustycznej oraz czas emisji są nieco zawyżone, by zostawić margines 

bezpieczeństwa i móc określić najwyższe parametry, które nie mogą być przekroczone ze 

względu na konieczność zachowania standardu ochrony środowiska przed hałasem.  

Parametry stworzonego modelu akustycznego przedstawione są w tabelach w dalszej 

części rozdziału. Planowane na terenie biogazowni hałaśliwe obiekty, instalacje i operacje 
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przybliżone są zastępczymi punktowymi źródłami hałasu, źródłami „liniowymi” i źródłami typu 

„budynek”. 

5.2.2. Źródła hałasu na terenie planowanej biogazowni 

Istotne źródła hałasu - obiekty, instalacje, operacje, które będą emitowały hałas w znaczący 

sposób mogący oddziaływać na warunki akustyczne w otoczeniu  

[Oznaczenia w nawiasach ( ) – z otrzymanej od inwestora listy – załącznik nr 31]: 

 (6a) Kogenerator. Agregat na biogaz, wytwarzający energię elektryczną i cieplną. 

Umieszczony w dźwiękoizolacyjnym kontenerze. Na kontenerze zainstalowana 

chłodnica wentylatorowa oraz układ odprowadzania spalin – tłumiki i kominek 

wylotowy. 

Emitowany hałas o poziomie ustalonym, ciągły – całodobowy. Przestoje w działaniu 

nieprzekraczające łącznie ok. 760 godzin w roku. Producenci standardowych 

rozwiązań gwarantują, że zastosowany kontener dźwiękoizolacyjny oraz tłumiki 

ograniczą hałas do poziomu 65 dB w odległości 10 m od kogeneratora. W modelu do 

komputerowej symulacji hałaśliwości biogazowni kogenerator przybliżono 

zastępczym źródłem typu „budynek” (kontener), oraz źródłem punktowym 

przybliżającym chłodnicę i źródłem punktowym przybliżającym wylot spalin. Model 

akustyczny kogeneratora dostosowany został do gwarancji producenta (poziom 

hałasu ok. 65 dB w odległości 10 m od obiektu). 

 (6b) Kogenerator. Opis – jak wyżej. 

 (7) Pochodnia. Funkcjonuje tylko w sytuacji nadprodukcji gazu i przestojów 

kogeneratorów (maks. do 760 godzin w roku). Hałas ustalony, ciągły. Poziom hałasu 

LA = 69 dB w odległości 10 m. Tylko podczas zapłonu chwilowy hałas o poziomie 75 

dB (10 m). Przybliżona w modelu punktowym źródłem zastępczym. 

 (5) Hala przyjęcia substratów, przygotowania i ekspedycji biomasy. Hałasy 

powstają podczas rozładunku biomasy z pojazdów, przygotowania biomasy 

(instalacje rozdrabniania i mieszania) oraz ekspedycji biomasy (przepompowywania). 

Poziomy hałasu wewnątrz hali mogą sięgać 97 dB przy łamaczu kości lub młynku. W 

pozostałych miejscach hali równoważny poziom hałasu szacuje się na 85 dB. 

Izolacyjność ścian i dachu 25 dB (płyty warstwowe), zamkniętych wrót – 21 dB. 

Funkcjonowanie instalacji w hali całodobowe, ale w nocy nie ma przyjęć substratów. 

Przybliżona w modelu źródłem typu „budynek”. 

 (2) Załadunek ciekłego pofermentu do cystern. Równoważny poziom mocy 

akustycznej dla operacji załadunku jednej cysterny LWAeq1h = 101 dB. Szacunkowo do 

8 cystern w ciągu dnia. Przybliżono zastępczym punktowym źródłem hałasu. 
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 Wentylator przy biofiltrze (9). Wentylator promieniowy, transportujący powietrze z 

hali do biofiltra. Przyjęto niekorzystny dla klimatu akustycznego wariant wentylatora 

wolnostojącego (przy biofiltrze). Wentylator ten może być też umieszczony w 

obudowie i/lub w hali. Hałas ustalony, ciągły, całodobowy. Przeciętny katalogowy 

poziom mocy akustycznej LWA = 95 dB. Przybliżony w modelu zastępczym 

punktowym źródłem hałasu. 

 (13) Wytwornica pary. Kocioł na biogaz umieszczony w wolnostojącym kontenerze 

dźwiękoizolacyjnym. Źródłem hałasu we wnętrzu kontenera jest dmuchawa, a na 

zewnątrz – kominek wylotowy spalin. Gwarantowany nieprzekraczalny poziom hałasu 

w odległości 1 m od dmuchawy wynosi 85 dB. Standardowa izolacyjność obudowy 

(kontenera) – 25 dB. Poziom mocy akustycznej wylotu kominka nie wyższy niż LWAT  

= 76 dB. Wytwornica pary funkcjonuje w sytuacji nadprodukcji gazu i przestojów 

kogeneratorów. W modelu przybliżona źródłem typu „budynek” (kontener) i 

punktowym (wylot spalin).  

 (19) Przepompownia. Pompy umieszczone w obiekcie pomiędzy hydrolizerem i 

fermentatorem. Poziom hałasu wewnątrz nie wyższy niż 80 dB. Izolacyjność przegród 

zewnętrznych 25 dB (płyty warstwowe). Zastępcze modelowe źródło hałasu typu 

„budynek”. 

 (16) Separator i załadunek stałego pofermentu. Jedna operacja w ciągu dnia 

(załadunek na przyczepę ciągnika lub na ciężarówkę). W modelu - zastępcze 

punktowe źródło hałasu. 

 Przejazdy pojazdów ciężkich (ciężarówek i ciągników). Przeciętnie 1,2 ciężkich 

pojazdów w godzinie, ze średnią prędkością przejazdu 9 km/godz, z poziomem mocy 

akustycznej 100 dB. Tylko w porze dnia. W modelu – zastępcze „liniowe” źródła 

hałasu obrazujące projektowane drogi przejazdu pojazdów (tam i z powrotem). 

Nieistotne źródła hałasu, nieuwzględnione w modelu akustycznym do komputerowej 

symulacji hałaśliwości biogazowni ze względu na emitowanie hałasu o poziomie 

równoważnym przynajmniej o 10 dB niższym od  LAeqT hałasu emitowanego przez źródła w/w 

i oddziaływanie na poziom ogólnego hałasu w punktach percepcji znacznie poniżej 1 dB: 

 (10) trafostacja, 

 (11) budynek techniczny, 

 (21) miejsca parkingowe kilku samochodów osobowych. 
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5.2.3. Charakterystyka otoczenia z punktu widzenia ochrony przed hałasem 

Bezpośrednie sąsiedztwo biogazowni, to tereny przemysłu, składów i pola uprawne oraz 

nieużytki, łąki. 

Po stronie północnej biogazowni znajduje się nieużytek na niewykorzystanej części działki, 

na której znajdzie się biogazownia, magazyny, a dalej droga gminna. Za drogą znajduje się 

zakład przetwórstwa mięsnego. Od strony wschodniej znajduje się droga gminna, a za drogą 

oczyszczalnia ścieków i staw. Od południa biogazownia graniczy z polami i łąkami. Od strony 

zachodniej znajdują się magazyny zbożowe. 

Najbliższe „środowisko” podlegające ochronie przed hałasem, to enklawa zabudowy 

mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnej w odległości ok. 200  m w kierunku NNE od hali 

biogazowni - za zakładem mięsnym.  

Klimat akustyczny środowiska opisuje się i normuje za pomocą wskaźnika nazywanego 

równoważnym poziomem hałasu, oznaczanego w konkretnym zapisie symbolem LAeq D lub N i 

wyrażanego w decybelach [dB]. Wymagany standard akustyczny chronionego środowiska 

ustalany jest w zależności od rodzaju terenu i jego funkcji. Dopuszczalne poziomy hałasu, 

powodowanego przez źródła inne niż transport, w środowisku zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, o charakterze zagrodowym oraz na terenach przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo-usługowe wynoszą 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy. Dla terenów 

zabudowy jednorodzinnej obowiązuje standard 50 dB dla pory dnia oraz 40 dB dla pory 

nocy. Tereny działalności gospodarczej, obiektów usług komunalnych, użytków rolnych, 

pastwisk, lasów oraz infrastruktury transportowej nie podlegają ochronie przed hałasem 

regulowanej przepisami o ochronie środowiska (nie są środowiskiem i nie określa się dla 

tych terenów standardu ochrony przed hałasem). 

5.2.4. Prognoza rozprzestrzeniania się hałasu 

Faza budowy i likwidacji 

Roboty budowlane powodujące hałas związane będą z wykorzystaniem koparki i spychacza 

do prac ziemnych, z pracą betoniarki, z cięciem metalu i drewna, z ruchem ładowarki, 

dźwigu, manewrami innych pojazdów. Na podstawie własnych analiz oszacowano, że dla 

bardzo intensywnych prac budowlanych (maszyny budowlane, prace przeładunkowe i 

manewry pojazdów) skorygowany równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego 

źródła punktowego LWAeq8h = 103,6 dB, a zasięg hałasu o poziomie LAeq8h 45 dB wynosi 

maksymalnie 230 m od miejsca wykonywania robót. Oddziaływanie akustyczne na otoczenie 

robót wykonywanych podczas ewentualnej likwidacji biogazowni byłoby porównywalne z 

wpływem prac w trakcie budowy.  
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Faza eksploatacji 

 

Prognoza emisji/imisji hałasu z biogazowni. (Parametry akustycznego modelu 

planowanej biogazowni oraz zestawienia tabelaryczne obliczeń w załączniku nr 26) 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji/percepcji hałasu – praca normalna 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

1 PO1 353,3 580,2 4,0 37,0 36,5 

2 PO2 334,0 614,4 4,0 38,8 38,7 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji/percepcji hałasu – wariant 

funkcjonowania biogazowni w przypadku nadprodukcji gazu 

 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

1 PO1 353,3 580,2 4,0 36,2 35,7 

2 PO2 334,0 614,4 4,0 37,1 36,9 

 
Zasięgi dźwięków emitowanych z terenu funkcjonującej biogazowni szacuje się następująco: 

 pora dnia 

granica największego obszaru możliwego występowania poziomu dźwięku LAeqD  50 dB 

sięgnie ok. 80 m od granicy biogazowni.  

 pora nocy 

granica największego obszaru możliwego występowania poziomu dźwięku LAeqN  40 dB 

sięgnie ok. 350 m od granicy biogazowni w kierunku przeciwnym niż zabudowa. 

Graficzne przedstawienie wyników prognozy rozprzestrzeniania się dźwięków z terenu 

biogazowni na etapie jej eksploatacji przedstawiono w załącznikach nr 27-30. 

5.2.5. Oddziaływanie na środowisko i ludzi 

Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, o zanieczyszczeniu środowiska przez 

fale dźwiękowe - czyli o hałasie - mówi się w zasadzie tylko w odniesieniu do miejsc stałego 

przebywania ludzi, wymienionych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku.  

W otoczeniu ocenianej biogazowni takim środowiskiem, podlegającym kwalifikacji w zakresie 

akustycznych standardów ochrony środowiska (dopuszczalnych poziomów hałasu), jest 

enklawa zabudowy mieszkaniowej w kierunku NNE w odległości ok. 200 m od hali 

biogazowni. Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej można stwierdzić, że warunki 

akustyczne przy tej enklawie chronionej zabudowy kształtowane są głównie przez hałasy 

motoryzacyjne z przyległej drogi nr 438 Borek Wlkp. - Koźmin Wlkp. 
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Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, hałas docierający z terenu biogazowni do 

budynków mieszkalnych, w wypadku zastosowania wspomnianych rozwiązań wyciszających 

będzie niższy od LAeqT = 39 dB.  

Tak więc oddziaływanie planowanej biogazowni nie spowoduje przekroczenia 

obowiązującego akustycznego standardu ochrony środowiska w porze dnia, ani w porze 

nocy (50/40).  

5.2.6. Interesy osób trzecich, konflikty społeczne i ograniczenia w użytkowaniu 

terenów sąsiednich 

Uwzględnienie uzasadnionych interesów osób trzecich, związanych z ochroną środowiska i 

zdrowia, obejmuje ochronę sąsiadów i ich posesji przed ujemnymi skutkami działalności 

inwestycyjno-budowlanej, m.in. przed uciążliwościami powodowanymi hałasem  

i wibracjami. Generalnie, ochronę praw sąsiadów przed uciążliwościami akustycznymi winno 

zapewnić przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przed hałasem. W wypadku 

ocenianej inwestycji normy środowiskowe na terenach z zabudową mieszkaniową będą 

zachowane – nie wystąpi zagrożenie środowiska i ludzi ponadnormatywnym hałasem.  

Przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia i wykorzystania otaczających 

biogazownię terenów nie ma potrzeby wprowadzania ograniczeń w ich użytkowaniu ze 

względu na uciążliwości akustyczne.  

Ewentualne ograniczenie w przeznaczeniu czy sposobach wykorzystania terenów wokół 

biogazowni, polegające np. na zakazie lokalizacji w sąsiedztwie „nowej” zabudowy 

mieszkaniowej lub innych funkcji chronionych, powinno być zgłaszane jako wniosek do 

planów zagospodarowania przestrzennego - na podstawie wyników pomiarów hałasu 

stwierdzających imisję przekraczającą poziomy dopuszczalne w chronionym środowisku 

oraz po wyczerpaniu technicznych i organizacyjnych możliwości ograniczenia emisji. 

5.2.7. Rozwiązania chroniące środowisko przed hałasem 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że instalacje kogeneratorów będą  

miały największy udział w oddziaływaniu na warunki akustyczne w otoczeniu. Zgodnie z 

dostępnymi danymi technicznymi poziom hałasu agregatów kogeneratorów (bez obudowy 

dźwiękoizolacyjnej) wynosi 97 - 101 dB w promieniu 1 m. Poziomy hałasu w odległości 1 m 

od wylotu spalin wynoszą 120 - 122 dB (bez tłumików). Kontenery dźwiękoizolacyjne, w 

zależności od konstrukcji, mogą zredukować poziom hałasu agregatów o 27 do 67 dB. 

Obecnie wysokoefektywne tłumiki na wylotach spalin zapewniają redukcję poziomu hałasu o 

24 do 46 dB [9-11]. Wentylatorowa chłodnica charakteryzuje się skorygowanym poziomem 

mocy akustycznej ok. LWA = 92 dB [8]. Jak już wcześniej wspomniano, producenci 

standardowych rozwiązań gwarantują, że zastosowany kontener dźwiękoizolacyjny oraz 
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tłumiki ograniczą hałas do poziomu 65 dB w odległości 10 m od kogeneratora. Przyjęcie 

przez projektantów i wykonawców takich parametrów dla instalacji każdego z kogeneratorów 

pozwoli na zachowanie standardu ochrony środowiska przed hałasem w odniesieniu do 

najbliższych terenów z zabudową jednorodzinną (z ok. 1,5-decybelową rezerwą poniżej 

poziomu dopuszczalnego w porze nocy na ew. kumulację z oddziaływaniem innych 

stacjonarnych źródeł hałasu, np. z sąsiedniej oczyszczalni ścieków).  

Można zastosować także rozwiązania wyciszające, takie jak obudowa wentylatora przy 

biofiltrze, czy szczelne, masywne, wysokie na 2,2 m ekranujące akustycznie ogrodzenie 

terenu biogazowni od strony północnej i północno-wschodniej. 

Oczywiście – pożądana jest także różnorodna (krzewy i drzewa) zieleń izolacyjna przy 

granicy biogazowni (najlepiej po obu stronach ogrodzenia). Taka zieleń zwiększyłaby 

skuteczność ograniczającego hałas ogrodzenia (zmniejszenie odbić, rozpraszanie i 

„łagodzenie” fal dźwiękowych) i równocześnie poprawiłaby estetykę, zatrzymywała pyły, 

redukowała rozprzestrzenianie się odorów.  

5.2.8. Analiza porealizacyjna, monitoring klimatu akustycznego 

Oszacowania akustyczne dały podstawę do wniosku, że hałas docierający do istniejącej 

zabudowy mieszkalnej nie przekroczy dopuszczalnych poziomów (przy zastosowaniu 

gwarantowanych przez producentów rozwiązań wyciszających). Jednak, ze względu na 

orientacyjny charakter symulacji oraz warunkową ocenę zachowania akustycznego 

standardu ochrony środowiska, zaleca się wykonanie pomiarowego (terenowego) zbadania 

zasięgów hałasu emitowanego po uruchomieniu biogazowni. Według obecnie 

obowiązujących przepisów nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu hałasu dla ocenianej 

biogazowni. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie ma żadnych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod 

budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, na cele 

uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-sportowe poza miastem. W związku z tym nie zachodzi 

żadna kolizja z art. 113 i 115 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 120, poz. 826).  

5.2.9. Wnioski 

Dominującym źródłem hałasu na terenie ocenianej biogazowni będą kogeneratory, emitujące 

hałas do otoczenia głównie poprzez znajdujące się na zewnątrz kontenerów instalacje 

odprowadzania spalin (układy wydechowe) i instalacje chłodzenia. Dlatego dostawca 

kogeneratorów, oprócz dźwiękoizolacyjnych kontenerów z tłumikami w kanale czerpni 

powietrza, będzie musiał zastosować przede wszystkim wysokoefektywne tłumiki na 

wylotach spalin. Konieczne będzie spełnienie dla każdego agregatu (kogenerator w 

kontenerze, chłodnica wentylatorowa, odprowadzanie spalin) warunku nieprzekraczania 
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poziomu hałasu 65 dB w odległości 10 m od instalacji (w każdym miejscu pomiarowej 

powierzchni otaczającej). 

Halę przyjęć i przetwarzania substratów należy projektować jako szczelną – wrota mogą być 

otwierane tylko dla wjazdu/wyjazdu ciężarówki (wskazany automat). 

Sugeruje się nakazanie wykonania pomiarowej analizy porealizacyjnej w formie 

pomiarowego wyznaczenia zasięgów poziomów dźwięku na głównych kierunkach emisji 

hałasu z biogazowni i określenie poziomów hałasu docierającego do najbardziej 

zagrożonych budynków mieszkalnych. 

5.3.  Pola elektromagnetyczne i ich wpływ na środowisko [10] 

Zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska art. 121, ochrona 

przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska naturalnego poprzez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane 

W planowanej biogazowni urządzeniami, które emitować będą pole elektromagnetyczne 

będą: 

 stacja transformatorowa – 15/04 kV 

 napowietrzna rozdzielnia średniego napięcia – SN 15 kV 

Oba te urządzenia będą emitować pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów, gdzie zawarta w rozporządzeniu „Tabela nr 2” 

określa  zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych dla których określa się parametry 

fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla 

miejsc dostępnych dla ludzi oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 

charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc 

dostępnych dla ludności. Dla zakresu częstotliwości pola elektromagnetycznego od 0,5 do 

50 Hz wartość graniczna składowej elektrycznej wynosi 10 kV/m zaś składowej 

magnetycznej – 60 A/m. 
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Przepisy polskie 

Strefa niebezpieczna – przebywanie pracowników zabronione 

GRANICA E2 

Strefa zagrożenia – czas przebywania pracowników ograniczony czasowo 

GRANICA E1 

Strefa pośrednia – przebywanie dozwolone w całym okresie zmiany roboczej 

GRANICA E0 

Obszar bezpieczny (obszar poza strefą ochronną) – przebywanie pracowników bez ograniczeń 

              
Tabela 6 - Zasady przebywania pracowników w polach elektromagnetycznych o dużych wartościach natężenia 
pola elektrycznego / gęstości mocy 

5.3.1. Napowietrzne rozdzielnie wysokiego napięcia (110/15 kV) [10] 

Wokół urządzeń stanowiących wyposażenie rozdzielni WN 110/15 kV występują pola 

elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Źródłem pól w rozdzielni WN są:  

 szyny i kable średniego napięcia 15 kV odchodzące od transformatora do rozdzielni 

15 kV – źródło pola magnetycznego, 

 wyposażenie elektroenergetyczne rozdzielni WN – główne źródło pola elektrycznego, 

 transformator – źródło słabego pola magnetycznego. 

 

W wyniku badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wykazano, że w 

większości typowych rozdzielni, w miejscach gdzie mogą przebywać pracownicy, występują 

jedynie pola magnetyczne o poziomach ze strefy bezpiecznej lub pośredniej. 

Ponieważ  rozdzielnia WN zlokalizowana jest w zamkniętym terenie, dostępnym jedynie dla 

pracowników upoważnionych do obsługi urządzeń elektrycznych a pole elektryczne nie 

przekraczają wartości 10 kV/m, to nie ma konieczności wyznaczenia zasięgu stref 

ochronnych. 

5.3.2. Stacje transformatorowe 15/04 kV [10] 

Źródłem pola elektromagnetycznego w stacji transformatorowej 15/04 kV są:  

 transformator – słabe źródło pola, 

 szyny i kable niskiego napięcia 0,4 kV – źródło pola magnetycznego, 

 rozdzielnice niskiego napięcia 0,4 kV – słabe źródło pola, 
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 szyny lub kable średniego napięcia 15 kV  źródło pola elektrycznego. 

Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wykazały, że w większości typowych stacji 

transformatorowych, w miejscach gdzie mogą przebywać ludzie, występują jedynie pola 

magnetyczne o poziomach ze strefy bezpiecznej i pośredniej.  

Na terenie biogazowni zainstalowane będą dwie prądnice wytwarzające prąd elektryczny, z 

czego jedna będzie pracować jako tzw. wyspowa na potrzeby własne i nie będzie 

współpracować z siecią energetyczną zakładu energetycznego. Druga prądnica natomiast 

poprzez stację transformatorową 15/0,4 kV współpracować będzie z siecią energetyczną, 

zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez zakład energetyczny. 

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie niesie za sobą 

niebezpieczeństwa zagrożenia polami elektromagnetycznymi. 

5.4.  Odpady – gospodarka i oddziaływanie na środowisko 

Gospodarkę odpadami zarówno niebezpiecznymi, jak i innymi niż niebezpieczne reguluje 

ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 r., nr 25, poz. 150, tekst jednolity) oraz 

ustawa o Odpadach (Dz. U. 2001 r., nr 39, poz. 251, z późn. zm.).  

Na etapie planowania inwestycji – biogazowni, powinien być wzięty pod uwagę cały cykl jej 

istnienia, od momentu budowy aż po likwidację inwestycji.  

Całe przedsięwzięcie, powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby znacznie ograniczyć 

ilość powstających odpadów (budowlanych, komunalno-bytowych, przemysłowych). 

Z samego swojego założenia i nawet z nazwy, planowana przez inwestora biogazownia 

będzie jednostką utylizacyjną, pracującą na odpadach.  

Patrząc na listę substratów (punkt 2.5.1. niniejszego opracowania), biogazownia będzie 

zużywać produkty odpadowe w ilości 39.421 Mg na rok, a jedynym komponentem nie 

odpadowym będzie kiszonka z kukurydzy (11.000 Mg). Planuje się dodawać ją 

komplementarnie dla uzyskania zakładanej mocy 1,2 MW. Reszta, czyli 78,18% mocy 

biogazowni pochodzić będzie z  substratów odpadowych (produkty odpadowe pochodzenia 

zwierzęcego).   

Substraty odpadowe pochodzenia zwierzęcego (kategorie II i III), przed skierowaniem ich do 

reaktora biogazowego, poddawane będą skomplikowanemu procesowi przygotowania. 

Będzie ono polegało na rozdrobnieniu, obróbce termicznej materiału celem uzyskania 

optymalnego dla procesu rozmiaru cząstek, bezpieczeństwa higieniczno-zdrowotnego i 

homogenizację całej masy substratów. Szczegółowy proces sterylizacji opisany w punkcie 

2.6.1. niniejszego opracowania. 
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Biogazownia przyczyniać się będzie do odzysku i przetworzenia na energię trudnych 

lub uciążliwych bioodpadów w procesach R1 i R10.  

Substraty odpadowe wprowadzane do procesu produkcyjnego w biogazowni nie będą 

podlegały magazynowaniu na terenie instalacji. Skoordynowane dostawy substratów będą 

na bieżąco wyładowywane do muld zasypowych i poddawane procesowi przygotowania, a 

następnie kierowane do bioreaktora.  

Planowana biogazownia będzie jednostką typowo proekologiczną zużywającą rocznie 

około 50.421 Mg substratów, w tym 39.421 Mg bioodpadów i produkującą z nich:  

- 9.600 MWh/rok energii elektrycznej,  

- 10.400 MWh/rok (37.440 GJ/rok) ciepła, 

- 46.731 Mg/rok pofermentu (w dwóch frakcjach) - polepszacza gleby o charakterze nawozu 

naturalnego stanowiącego odpad. (Cechy i przewagi pofermentu w porównaniu z nawozem 

naturalnym opisano w punkcie 2.7.2. i 2.6.7. niniejszego opracowania). 

5.4.1.  Faza budowy i likwidacji inwestycji 

Rodzaje oraz ilości odpadów powstających w fazie budowy biogazowni w podano w 

poniższej tabeli (katalog odpadów zawarty w zał. Nr 17 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 roku). 

KOD GRUPA LUB RODZAJ ODPADÓW 
PRZEWIDYWANA 

ILOŚĆ [Mg/rok] 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 2 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 1,5 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

2 

17 02 01 drewno 2 

17 02 03 tworzywa sztuczne 1,5 

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 0,1 

17 04 05 żelazo i stal 2 

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,1 

17 05 04 gleba, ziemia i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 300 

17 05 06 urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05 100 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

10 

Tabela 7 - Odpady na etapie budowy biogazowni 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, odpady o kodach 

17 05 04 (ziemia i kamienie) oraz 17 01 01 (betony), mogą być wykorzystane do niwelacji 

terenu i zasypywania wykopów.  

Gleba powstała w wyniku wykopów w miarę zaistniałych potrzeb wykorzystana zostanie na 

terenie biogazowni, bądź po uzgodnieniu z odpowiednimi władzami, wywieziona poza teren 

działki na wskazany teren.  

Odpady komunalne będą separowane i składowane w specjalnie do tego przeznaczonych 

pojemnikach zbiorczych, a ich wywóz będzie realizowany przez podmiot uprawniony do 

transportu i zagospodarowania odpadów.  

Wszelkie odpady materiałowe powstałe na terenie biogazowni, których nie można będzie już 

w żaden sposób wykorzystać będą w miarę możliwości selektywnie gromadzone i wywożone 

na składowiska odpadów przez podmioty do tego uprawnione. 

Odpady oleju czy smaru powstałe w wyniku pracy urządzeń będą zabierane celem 

wykorzystania lub utylizacji przez firmy uprawnione. 

Sposób i zasady postępowania z odpadami, zapobiegania ich powstawaniu, wykorzystania, 

usuwania czy utylizacji będą przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem. 

Na etapie likwidacji biogazowni przewiduje się powstanie następujących ilości i rodzajów    

odpadów w kategorii 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych): 

KOD GRUPA LUB RODZAJ ODPADÓW 
PRZEWIDYWANA 

ILOŚĆ [Mg/rok] 

 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 500 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

120 

17 02 01 drewno 1 

17 02 02 szkło 1 

17 02 03 tworzywa sztuczne 5 

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 20 

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 1 

17 04 05 żelazo i stal 90 

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 5 

17 05 04 gleba, ziemia i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 10 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 8 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

300 

Tabela 8 - Odpady na etapie likwidacji biogazowni 
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Zasady i metody postępowania z odpadami powstającymi w fazie likwidacji będą podobne, 

do tych, powstających w fazie budowy biogazowni. Jednakże w fazie likwidacji pewna ich 

niewielka część będzie mogła być kierowana bezpośrednio do skupu surowców wtórnych 

(złom metali), a reszta odbierana będzie przez podmioty do tego uprawnione. 

5.4.2. Faza eksploatacji biogazowni 

Rodzaje oraz ilości odpadów powstających w biogazowni w fazie eksploatacji podano w 

poniższej tabeli (uwzględniając odpady niebezpieczne, np. oleje, farby itp.) 

KOD GRUPA LUB RODZAJ ODPADÓW 
PRZEWIDYWANA 

ILOŚĆ [Mg/rok] 

08 01 11 odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

0,1 

13 01 10 mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,05 

13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

2,8 

13 05 01 odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 0,03 

13 05 02 szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0,02 

14 06 02 inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,01 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 1 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 1 

15 02 03 
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
0,3 

16 01 07 Filtry olejowe 0,01 

16 02 13 
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione od 16 02 09 do 16 02 12 

0,001 

16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione od 16 02 09 do 16 02 13 0,5 

16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,2 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,02 

16 06 04 Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 0,001 

19 06 05 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 25133 

19 06 06 
przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 

i roślinnych 
12567 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 

Tabela 9 - Odpady na etapie eksploatacji biogazowni 

Zasady i metody postępowania ze wszystkimi odpadami powstającymi w fazie eksploatacji 

instalacji będą zgodne z wymogami prawa i powierzane podmiotom do tego uprawnionym. 
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Dotyczy to odpadów związanych z produkcją i utrzymaniem ciągłości produkcji, jak i 

odpadów komunalnych produkowanych przez obsługę biogazowni i kooperantów. 

5.4.3. Oddziaływanie na środowisko produkowanych odpadów 

Sposób postępowania z odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2010, nr 

185, poz. 1243). 

Szacuje się że w biogazowni powstawać będzie 46.739,04 Mg odpadów na rok (innych niż 

niebezpieczne), z czego pofermentu w obu frakcjach w ilości 46.731 Mg, który będzie 

doskonale zagospodarowywany rolniczo.  

Z powyżej podanych liczb wynika, że szacunkowa roczna produkcja odpadów (nie licząc 

pofermentu) wyniesie około 8,04 Mg, z czego odpady niebezpieczne stanowić będą 3,042 

Mg (głównie związane z obsługą bieżącą i serwisem jednostek kogeneracyjnych). 

Jeśli rozpatrywać produkcję odpadów niebezpiecznych, zakładany jest ich brak w większej 

ilości na terenie instalacji (np. całkowity brak urządzeń, ich komponentów, dielektryków 

zawierających PCB - polichlorowanych bifenyli, materiałów izolacyjnych i budowlanych 

zawierających azbest itp.). Instalacja zbudowana będzie wg nowoczesnej technologii i z 

nowoczesnych, bezpiecznych materiałów.  

Niemniej, materiały z których powstawać będą odpady niebezpieczne (Dyrektywa Rady 

91/689/EWG) są w powszechnym użyciu (oleje, farby, rozpuszczalniki, baterie). Są one 

niezbędne do funkcjonowania maszyn oraz urządzeń. Służą też zabezpieczeniu przed 

warunkami zewnętrznymi i do konserwacji. 

W związku z tym będą one użytkowane, następnie demontowane (wymieniane) z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z należytą starannością. Dotyczyć będzie to 

oczywiście również osobnego składowania jak i przekazywania ich w odpowiedniej formie 

odpowiednim podmiotom uprawnionym. 

Przewidywane rodzaje użytkowanych substancji niebezpiecznych w rozpatrywanej instalacji 

biogazowej podczas fazy eksploatacyjnej, których łączna masa szacowana jest na 3,042 Mg 

rocznie. Będą to: 

- smary i oleje, 

- baterie i akumulatory, 

- lakiery, farby, impregnaty, rozpuszczalniki, 

- kleje i szczeliwa, 

- media używane do chłodnictwa (freonopodobne), 

- elementy chłodnic, elementy eksploatacyjne silników (łożyska) i części serwisowe (filtry). 
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Należy zadbać, by powstająca ilość odpadów była jak najmniejsza, prowadząc 

racjonalne gospodarowanie materiałami oraz dokonując regularnych przeglądów i 

konserwacji sprzętu oraz instalacji.  

Aby w sposób bezpieczny i kontrolowany postępować z odpadami należy pamiętać o:  

 selektywnym magazynowaniu odpadów, 

 przekazaniu odpadów do utylizacji lub odzysku, 

 zapewnieniu systematycznego odbioru odpadów przez firmy specjalistyczne. 

Poferment w dwóch frakcjach (w ilości łącznej 46.731 Mg Mg), odpad poprodukcyjny z 

komór fermentacyjnych magazynowany będzie w szczelnym zbiorniku magazynowym 

i wywożony na pola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 

2011 roku w sprawie procesu odzysku R10 (szczegółowe opisy w punktach: 2.2.2., 2.6.7., 

2.7.2) 

5.5. Gospodarka wodno-ściekowa i jej oddziaływanie na środowisko 

5.5.1. Szacunki ilościowe zapotrzebowania na wodę i produkcję ścieków oraz czynniki 

kształtujące je w czasie 

Zapotrzebowanie na wodę, a także produkcja ścieków jest oczywistym skutkiem budowy i 

funkcjonowania biogazowni. Zapotrzebowanie na wodę i ilość wytwarzanych ścieków będzie 

różna i zależna od fazy realizacji przedsięwzięcia.  

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej oraz przewidywaną ilość wytwarzanych i odprowadzanych do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej ścieków (następnie kierowanej do Boreckiego Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim). 

Zapotrzebowanie  

i zużycie w fazach: 
Woda 

m3/dzień 
Woda 
m3/m-c 

Woda 
m3/rok 

Ścieki 
m3/dzień 

Ścieki 
m3/m-c 

Ścieki 
m3/rok 

budowy 5     150  *)      -  *) 1    12  *)    -  *) 

rozruchu 7,5 225      - **) 1      26  **)     - **) 

eksploatacji 17,1 513 6156 1 26 304 

likwidacji 0,5 15        -  ***) 0,3      9  ***)       -  ***) 

   *) Proces inwestycyjny planowany jest na 6 miesięcy 
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 **) Rozruch technologiczny planowany jest na okres 4-8 tygodni 

***) Fazę likwidacji szacuje się na 2 miesiące 

Tabela 10 -  Zapotrzebowanie na wodę i produkcja ścieków 

Inwestycja w fazie eksploatacyjnej, planowanej na minimum 15 lat, w rdzeniu swej 

technologii (fermentacja beztlenowa) będzie w procesach produkcyjnych wykorzystywać 

wodę zawartą w substratach oraz płyn nadosadowy z reaktora fermentacyjnego, który cofany 

do zasobnika mieszającego i hydrolizera będzie nadawać substratowi odpowiednią 

konsystencję i gwarantować uzyskanie założonej zawartości masy suchej.  

W fazie eksploatacji biogazowni zapotrzebowanie na wodę wodociągową kształtować będą 

poniższe czynniki: 

1. przygotowanie substratu (sterylizacja i higienizacja), 

2. obróbka biogazu (odsiarczanie),  

3. uzdatnienie powietrza (biofiltr), 

4. wielkość zatrudnienia, 

5. spłukiwanie pojazdów dostawczych z zabrudzeń substratami i muld przyjęcia z 

resztek substratu (bez używania środków chemicznych). 

W pierwszym przypadku woda jest technologicznym nośnikiem ciepła. Zamieniona w kotle 

parowym na przegrzaną pod ciśnieniem parę wodną służy do sterylizacji i higienizacji 

substratu pochodzenia zwierzęcego. Pobór wody dokonywany jest w sposób ciągły i wynosi 

0,4 m3/h (24 h x 30 dni w miesiącu). Szacowane zużycie to 288 m3/m-c. 

W drugim przypadku woda wykorzystywana jest jako medium transportujące i przejmujące 

siarkę z biogazu oraz jako środowisko dla bakterii siarkowych immobilizowanych w 

strukturach porowatych kolumny odsiarczającej. Woda po przejściu całego cyklu w kolumnie 

kierowana jest wraz z zawieszoną w niej siarką lub rozpuszczonymi w niej związkami siarki 

do pozostałości pofermentacyjnej. Zapotrzebowanie na wodę wynosi 1,5 m3/dzień (30 dni w 

miesiącu). Szacowane zużycie to 45 m3/m-c. 

W trzecim przypadku woda służyć będzie do nawilżenia instalacji biofiltra. Rozpylana ona 

będzie na wejściu do niego. Służyć będzie utrzymaniu optymalnego dla bakterii środowiska 

życiowego oraz utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża – kory, zrębki lub kompostu, 

stanowiących siedlisko dla bakterii oczyszczających powietrze z hali przygotowania 

substratu. Zapotrzebowanie wody dla określonej w layoucie kubatury hali wynosi 0,21 m3/h. 

(24h x 30 dni w miesiącu). Szacowane zużycie to 151,2 m3/m-c. 
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W czwartym przypadku będzie to woda do celów socjalno-bytowych. W oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 dot. norm zużycia wody i planów 

zatrudnienia można oszacować prawdopodobny pobór. Planowane zatrudnienie to 3 osoby 

(0,06 m/osobę/dzień; średnio 26 dni robocze/m-c). Szacowane zużycie to 4,68 m3/m-c. 

W piątym przypadku (ciężkie pojazdy dostarczające substraty i muldy przyjęciowe wraz z 

urządzeniami transportującymi), szacunku dokonano w oparciu o użycie efektywnej myjki 

ciśnieniowej, zwielokrotniającej efekt spłukiwania i przyczyniającej się do oszczędności 

wody. Do szacunków przyjęto spłukiwanie codzienne 9 pojazdów i 9-krotne spłukiwanie muld 

przyjęciowych (Kärcher 595H - wydatek wody na poziomie 400 l/h). Przyjęto czas 

spłukiwania 10 minut na pojazd oraz 5 minut na muldę przyjęciową i urządzenia 

transportujące, co daje 0,1 m3 wody na każde spłukanie (łącznie mulda pojazdu + mulda 

przyjęciowa i transportery) przez 26 dni roboczych w miesiącu. Szacowane zużycie to  

23,4 m3/m-c. 

Szacowane sumaryczne zużycie wody w fazie eksploatacyjnej w świetle wyliczeń z 

powyższych punktów to 513 m3 wody miesięcznie. 

W fazie rozruchu wartość ta pomniejszona będzie o brak wody potrzebnej na sterylizację i 

higienizację (288 m3/m-c). A więc podczas rozruchu, podczas którego przewidziane jest 

użycie kiszonki z kukurydzy jako substratu, zapotrzebowanie wyniesie 225 m3/m-c. 

W fazie budowy zużycie wynikać będzie z zastosowania wody jako komponentu do innych 

materiałów budowlanych (murowanie, betonowanie itp.) oraz z ilości zatrudnionych 

pracowników. Szacunkowo wyniesie 150 m3/m-c. 

W fazie likwidacji zależeć będzie wyłącznie od wielkości ekipy rozbiórkowej – szacunkowo 

wyniesie 15 m3/m-c. 

Używając wyjściowo szacunkowych danych o wielkości poboru wody (513 m3/m-c) i jej drogi 

technologicznej można określić przybliżoną ilość ścieków produkowanych w fazie 

eksploatacji biogazowni.  

Ze sterylizacji, higienizacji, fermentacji beztlenowej, odsiarczania, pracy biofiltra nie będą 

powstawały ścieki technologiczne (wyłączeniu z szacunku ulega więc ilość 484,2 m3/m-c) 

Pozostała ilość ścieków (29 m3/m-c) pochodzić będzie z socjalno-bytowej sfery obecności 

ludzi oraz z okresowego mycia urządzeń i spłukiwania pojazdów dostarczających substrat 

oraz muld przyjęcia tychże. Z racji odparowywania w hali części wody przy spłukiwaniu 

pojazdów i muld (ok. 10 %) sumaryczna ilość ścieków szacowana jest na 26 m3/m-c.  
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Ta sama wartość szacowana jest w przypadku fazy rozruchu biogazowni. Natomiast w 

fazach budowy i likwidacji ilość ścieków zależna będzie prawie wyłącznie od ilości ludzi 

zatrudnionych na placu budowy/rozbiórki. 

Zagadnienia ściekowe są regulowane przez:  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r., zmieniającym 

Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

Dla planowanej inwestycji biogazowej przewiduje się stworzenie kompletnej instalacji 

ściekowej, obejmującej obiekty, gdzie powstawać będą odpady płynne, czyli: budynek 

techniczno-socjalny, halę przyjęcia substratów. Instalacja ta włączona zostanie we 

wskazanym miejscu do przebiegającej w poprzek działki istniejącej już miejskiej instalacji 

ściekowej. Wszystkie powstające ścieki kierowane będą do niej, na podstawie podpisanej 

uprzednio umowy o odbiór ścieków. 

Podobnie rzecz się będzie miała z wodami opadowymi i roztopowymi. Wykonany zostanie 

system kanalizacji deszczowej, odprowadzający wodę z dachów, dróg, placów 

manewrowych i magazynowych. Woda ta poprzez kratki osadowe i piaskownik zostanie 

skierowana do kolektora zbiorczego, a z niego do miejskiej instalacji deszczowej 

przebiegającej przez działkę. Podłączenie zostanie wykonane we wskazanym miejscu na 

wschodnim skraju działki. 

5.5.2. Charakterystyka środowiska hydrologicznego terenu inwestycji [12-18] 

Rejon planowanej inwestycji (działka 168/28, obręb Karolew) jest położony o około 200 m na 

zachód od rzeki Pogony, płynącej skrajem miasta, oraz o ok. 75 m na południowy-zachód od 

malutkiego stawu wykorzystywanego wędkarsko, posiadającego połączenie z tą rzeką. 

Ze względu na potrzeby mieszkańców miasta i lokalnego przemysłu oraz ze względu na 

dobre warunki hydrogeologiczne w rejonie Borka Wielkopolskiego wywiercono w rejonie 

inwestycji szereg studni korzystających z zasobów wód podziemnych (6 Borek Wielkopolski, 

2 Karolew).  

Najbliższą studnią dla planowanej inwestycji, odległą od niej o ok. 300 m na zachód jest 

otwór nr 5810057 (PSH–RBDH), zaopatrujący miejsko-wiejską sieć wodociągową  nazywany 
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w karcie rejestracyjnej „Nr 2 (1A)”. Zlokalizowany jest na pozycji 170 15’ 00” długości geogr. 

wschodniej i 510 54’ 46” szerokości geogr. północnej oraz na rzędnej wysokości 121,2 m. 

Studnia ma głębokość 106 m i posiada opracowany w 1974 roku poniższy profil geologiczny. 

GŁĘBOKOŚĆ TYP WARSTWY 

0,0 – 0,5 gleba ciemnoszara 

0,5 – 2,0 glina żółta 

2,0 – 66,0 glina zwałowa szara 

66,0 – 80,0 ił zastoiskowy szarożółty 

80,0 – 83,0 mułek szarozielonkawożółty z domieszką węgla brunatnego 

83,0 – 86,0 mułek szarozielonkawożółty zasilony 

86,0 – 97,0 piaskowiec szarobrązowy małozwięzły 

97,0 – 100,0 mułek szarożółty ilasty laminowany 

100,0 – 101,0 piasek drobny szarobrązowy 

101,0 – 101,5 mułek warwowy zielonoszary 

101,5 – 106,0 pospółka szara 

> 106,0 piaskowiec mulasty jasnoszary laminowany małozwięzły 

Jak wynika z powyższych danych i tabeli (załączniki nr 16-21) określającej charakter 

przepuszczalności skał, do 86,0 metra powyższego przekroju występują skały 

półprzepuszczalne (gliny, mułki) i nieprzepuszczalne (iły).  

Maja one współczynniki filtracji odpowiednio:  

- od 0,0036 do 0,000036 m/h dla warstw półprzepuszczalnych 

  (czyli dla 73,5 m warstw glin, mułków – dla wart. średniej 3,1536 m/rok => 23,31 roku)  

- poniżej 0,000036 m/h dla warstw nieprzepuszczalnych 

  (czyli dla 12 m warstwy iłu – dla wart. średniej 0,31536 m/rok => 38,05 roku). 

W związku z powyższym, szacunkowy wynik przepuszczalności warstw ponad poziomem 

wodonośnym wynosi 61,36 roku, czyli w przybliżeniu 60 lat. 

Jak wynika z map, przekrojów (załączniki 3–14) i opisów hydrogeologicznych materiałów 

źródłowych oraz opracowanego punktu 1.4.3.2. niniejszego raportu, profil ten jest 

charakterystyczny dla całej jednostki hydrogeologicznej – 5 bQ I /Tr arkusza Gostyń, 4 

bQ I /Tr arkusza Jaraczewo – rozłożonej wąskim pasem o długości ok. 12 km i powierzchni 

ok. 9 km2, zalegającej pod wschodnią częścią Borka Wielkopolskiego i na wschód od niego, 

generalnie wzdłuż biegu rzeki Pogony w wąskiej dolinie kopalnej tej rzeki – nad którą to ma 

planowaną lokalizację niniejsza instalacja biogazowa.  
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Studnia czerpie wodę z utworów czwartorzędowych, z poziomu wodonośnego podglinowego 

wód podziemnych, zbudowanego z piasków drobnych i pospółek, o miąższości 17 m, o 

stropie warstwy wodonośnej na 86 m p.p.t., a spągu na głębokości 106 m p.p.t. 

Subartezyjskie zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 11 m p.p.t.  

Studnia, wraz drugim odwiertem (rezerwowym) leży na terenie zakładu rolnego i jest 

oddzielona od innych zabudowań prostokątnym obszarem strefy ochrony bezpośredniej 

(kilka na kilkanaście metrów), a całkowity pobór wody dystrybuowany jest następująco:  

- 40% - wieś Karolew i zakład rolny 

- 20% - miasto Borek Wielkopolski 

- 40% - Zakłady Mięsne „Mróz” 

Na podstawie wykonanych prób i pomiarów między ujęciami ustalono (załącznik nr 22): 

- średni współczynnik filtracji wewnątrz warstwy wodonośnej: K = 0,17 m/h (pokład 

średnioprzepuszczalny: 0,036 – 0,36), 

- naturalny spadek hydrauliczny - I = 0,00283 (ujęcia Karolew – Siedmiorogowów) 

- porowatość efektywna piasków średnich: No = 0,2 

Spływ wód podziemnych odbywa się rynną erozyjną doliny kopalnej i jest zgodny z 

kierunkiem spływu wód powierzchniowych, a prędkość przepływu wód podziemnych w 

warunkach naturalnych wynosi 21 m/rok (załącznik nr 22), co nie jest prędkością znaczną. 

Ze względu na jednorodność jednostki hydrologicznej, w której wywiercona została 

powyższa studnia i w której zaplanowana jest lokalizacja instalacji biogazowej, przyjąć 

można powyższe dane dotyczące studni za bardzo wysoko zbliżone, w odniesieniu do 

lokalizacji planowanej inwestycji (kilkaset metrów odległości w poziomie, w obrębie tej 

samej struktury). 

Miejsce inwestycji charakteryzują również poniższe szczegółowe dane z opracowań 

Państwowej Służby Hydrologicznej (załączniki 3-8) pochodzące z arkuszy Gostyń i 

Jaraczewo wraz z   opisami): 

- głębokość występowania głównego poziomu wodonośnego: 50 – 100 m, 

- miąższość poziomu wodonośnego: 10 – 20 m, 

- przewodniość poziomu wodonośnego: 100 – 200 m2/24h, 

- wysokość poziomu głównego poziomu wodonośnego: 110 m n.p.m., 

- wodonośność jednostki: 50 – 70 m3/h, 

- jakość wód podziemnych głównego piętra wodonośnego: II b (jakość średnia, woda 

wymaga uzdatnienia – za dużo Fe, Mn), 

- stopień zagrożenia wód podziemnych: niski, 
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- oporność poziomu głównego na zanieczyszczenia: średnia (bez ognisk zanieczyszczeń). 

Pod przewidywaną lokalizacją inwestycji nie występuje wydzielony Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych (GZWP). Najbliższy jest oddalony o ok. 9 km (załącznik nr 9). Szczegółowe 

opisy pobliskich zbiorników w punkcie 1.4.3.2. niniejszego opracowania. 

Jak wynika z pisma z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 

23) najbliższa dla planowanej inwestycji strefa ochrony wód znajduje się w miejscowości 

Smogorzewo, w gminie Piaski, powiecie gostyńskim, ustanowiona decyzją Wojewody 

Leszczyńskiego z dnia 27.11.1998 roku (ROŚ-IV-7523/38/98). 

5.5.3. Wielkość odpływu wód opadowych z terenu biogazowni [23, 24, 25, 26] 

Planowana inwestycja ze względu na częściową zabudowę terenu tj. 5.657,92 m2 (31,98%) 

zmieni sposób spływu wód opadowych i roztopowych.  

Spływ ten ulegnie znacznemu przyśpieszeniu na terenie zajętym przez budynki, 

wyasfaltowane drogi, place manewrowe i technologiczne, a nieznacznemu tylko 

przyspieszeniu na terenach utwardzonych materiałami przesiąkliwymi (szuter lub kostka 

brukowa wokół obiektów, np.: zgodnie z przepisami przeciw-pożarowymi). 

Najbardziej miarodajne dane dotyczące opadów atmosferycznych w rejonie planowanej 

inwestycji, pochodzą ze stacji meteorologicznych pobliskich miast wojewódzkich: Poznania i 

Wrocławia.  

              m-c 

Stacja      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Suma 

roczna 

Poznań  30 23 33 31 47 62 74 55 44 35 33 39 506 

Wrocław 28 24 31 37 57 79 91 64 51 38 37 34 571 

 

Tabela 11 - Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w latach 1971-2000,  

     Źródło: 
[23, 24]

 

Dla celów obliczeniowych przyjęto dane z Poznania (woj. Wielkopolskie, zgodne z 

województwem planowanej inwestycji).  

Z przekroju lat wynika, że najbardziej deszczowy miesiąc w roku to lipiec, a najmniej 

deszczowy miesiąc to luty.  
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Ilość odprowadzanych wód opadowych w danym okresie (Q) określa wzór: 

Q = F * f  * H 

gdzie: 

Q – odpływ (w danym okresie) (m3) 

F – powierzchna odwadniana – terenu, który podlega odwodnieniu deszczowemu (m2) 

f – współczynnik odpływu powierzchniowego (nieprzenikania wody do ziemi). 

H – wielkość opadów atmosferycznych (w danym okresie) (m) 

Na terenie rozpatrywanej inwestycji będą się znajdowały powierzchnie o różnym 

współczynniku spływu (f). Współczynnik ten zależny jest od rodzaju tych powierzchni. 

Zgodnie z istniejącym planem inwestycji biogazownia będzie posiadała:  

- 2664,34 m2 powierzchni dachowych, gdzie f = 0,95 

- 103,58 m2 powierzchni bruku gorszego bez zalanych spoin, gdzie f = 0,50 

- 2890 m2 powierzchni dróg i placów asfaltowych, gdzie f = 0,90 

Obliczenia wielkości odpływów wód opadowych (Q) ze skanalizowanej deszczowo 

powierzchni inwestycji w ciągu następujących okresów: 

Q rok = 2664,34 * 0,95 * 0,506 + 103,58 * 0,50 * 0,506 + 2890 * 0,90 * 0,506 =  

= 1280,75 + 26,21 + 1316,11 = 2623,07 

Q śr mc = 2623,07 / 12 = 218,59 

Q II = 58,22 + 1,19 + 59,82 = 119,23 

Q VII = 187,30 + 3,83 + 192,47 = 383,60 

Wielkość odpływu wód opadowych ze skanalizowanej deszczowo powierzchni 

inwestycji w ciągu roku (Q rok) wyniesie: 2.623,07 m3 

Średniomiesięczny odpływ wód opadowych (Q śr mc) wyniesie 218,59 m3.  

Dla najbardziej suchego miesiąca wartość ta będzie wynosić 119,23 m3 , a dla najbardziej 

mokrego 383,60 m3. 

Parametrem obrazującym ponadnormatywny odpływ opadów z terenu skanalizowanego 

deszczowo jest odpływ maksymalny Q max.  

Pokazuje on, jaka część opadu atmosferycznego, który spadł na daną powierzchnię spłynie 

z niego w krótkim czasie nie wsiąkając weń ani nie parując z niego. Jest on opisany 

poniższym uproszczonym wzorem: 



Strona | 96  

 

Q max = q * F * f 

gdzie: 

Q max – odpływ maksymalny (dm3/s) 

F – powierzchna odwadniana – terenu, który podlega odwodnieniu deszczowemu (m2) 

f – współczynnik odpływu powierzchniowego (nieprzenikania wody do ziemi). 

q – natężenie miarodajne opadu (dm3/ha*s) 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji q = 118,27 dm3/ha*s  

Wartość wyliczona ze wzoru ([26] str. 20) dla poniższych założeń: 

- dla deszczu o czasie trwania 15 min, 

- prawdopodobieństwie jego wystąpienia 20% (czyli raz na 5 lat), 

- dla sumy opadów rocznych – dla miejsca inwestycji: 506 mm 

Obliczenia wielkości maksymalnego odpływu wód opadowych (Q max) ze skanalizowanej 

deszczowo powierzchni inwestycji dla jednorazowego przekroczenia natężenia opadu: 

Q max = 118,27 * 0,2664 * 0,95 + 118,27 * 0,0103 * 0,50 + 118,27 * 0,2890 * 0,90 =  

= 29,93 + 0,61 + 30,76 = 61,30 

Odpływ maksymalny wód opadowych wynosi: Q max = 61,30 dm3/s 

Przez środek przedmiotowej działki, na której prowadzona ma być inwestycja przebiega z 

kierunku zachodniego w kierunku wschodnim (w kierunku doliny rzeki Pogony) 300 mm rura 

kanalizacji deszczowej przechodząca na skraju działki i pasa drogowego w rurę o średnicy 

400 mm.  

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i konsultacji ze stronami (Urząd Miejski w Borku 

Wielkopolskim, Gospodarstwo Rolne Karolew) ustalono miejsce, w którym zrealizowane 

będzie podłączenie instalacji odwadniającej biogazownię (skraj działki z rurą o śr. 400 mm). 

Woda opadowa przed skierowaniem do rury kanalizacji deszczowej oczyszczona będzie z 

płynących z nią frakcji zanieczyszczeń stałych (liście, gałązki, papierki) przez sita kratek 

kanalizacyjnych i piaskownik. 

5.5.4. Działania chroniące środowisko przed nadmiernym poborem wody i produkcją 

ścieków, wraz ze wskazaniem potencjalnych ognisk zanieczyszczeń 

środowiska hydrologicznego 

5.5.4.1. Faza budowy 

Do celów budowlanych i montażowych niezbędne jest zaopatrzenie placu budowy w wodę. 

Największe ilości wody pochłaniać będą ciężkie prace budowlane takie jak produkcja betonu 
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na fundamenty, zbiorniki oraz zaprawy na stawianie ścian pomieszczeń. Woda będzie 

czerpana z wodociągu lokalnego. Szacuje się, że ilość wody potrzebna do prowadzenia 

inwestycji na etapie budowy będzie wynosiła ok. 5 m3 na dobę. 

Ścieki socjalno-bytowe w ilości ok. 1 m3 na dobę będą gromadzone wewnątrz zbiorników 

przewoźnych kabin sanitarnych. Zbiorniki te będą podstawiane i opróżniane przez firmę 

specjalistyczną, zajmującą się taką działalnością, z którą inwestor zawrze stosowna umowę. 

W fazie budowy należy zwrócić szczególną uwagę na zminimalizowanie niebezpieczeństwa 

zanieczyszczenia środowiska wodnego. Należy dopilnować, aby:  

 sprzęt używany do prac był sprawny technicznie (np.: bez wycieków substancji 

ropopochodnych), 

 używać materiałów budowlanych dobrej jakości, które nie będą wchodziły między 

sobą w reakcje, powodujące zanieczyszczenie wód podziemnych, 

 składowane materiały budowlane były zabezpieczone przed działaniem warunków 

atmosferycznych (rozmywanie, zwilgotnienie, spłukiwanie), 

 oleje, smary, paliwa były zabezpieczone przed wylaniem lub wyciekiem do gruntu, 

 prace ziemne wykonywać biorąc pod uwagę naturalny lub sztuczny system 

melioracyjno-irygacyjny. 

5.5.4.2. Faza uruchomienia inwestycji 

W fazie tej prowadzone będą niewielkie prace montażowe oraz wykończeniowe. Cechą 

charakterystyczną tej fazy będzie zainicjowanie procesu fermentacji beztlenowej na bazie 

startowego substratu, którego nie będzie trzeba sterylizować. Spowoduje to mniejsze 

zużycie wody (7,5 m3 na dzień), niż w fazie standardowej eksploatacji. 

Ścieki z produkcji nie będą występować, a ilość ścieków bytowo-gospodarczych uzależniona 

będzie od ilości pracowników obsługi stałej i serwisu technologicznego. Szacowana ich ilość 

to 1 m3/dzień. Procedury zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska wodnego w tej fazie 

nie będą różnic się od fazy eksploatacji, gdzie zostaną opisane (punkt 5.5.4.3.) 

5.5.4.3. Faza eksploatacji 

W czasie trwania tej fazy, szacowanej na minimum 15 lat, wszystkie procesy technologiczne 

i logistyczne odbywać się będą cyklicznie, w ustalonym rytmie. Od przyjęcia substratu na 

teren biogazowni po wywóz pofermentu na pola i produkcję energii. 

Transport substratów odpadowych (tabela 2, punkt 2.5.1.) odbywać się będzie zgodnie z 

bieżącymi potrzebami, w pojazdach zamkniętych, gwarantujących nierozlewanie się ich 
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podczas transportu oraz brak uciążliwych dla otoczenia i środowiska naturalnego wycieków. 

Pojazdy z odpadami kierowane będą bezpośrednio do zamykanej hali przyjęciowej 

wyposażonej w szczelną podłogę, dwie muldy przyjęciowe – osobno dla produktów 

przeznaczonych do sterylizacji i higienizacji, a osobno dla reszty. Po wyładunku wprost do 

odpowiedniej muldy (pompowanie lub wysypywanie), komora ładunkowa pojazdu będzie w 

razie potrzeby spłukiwana wodą. Po zakończeniu dnia pracy (dwie zmiany), lub zgodnie z 

harmonogramem czyszczenia, urządzenia będą spłukiwane i myte. Woda z dodatkiem 

detergentów trafiać będzie do kanalizacji. Substrat po przygotowaniu i obróbce termicznej 

trafiać będzie do bezpośrednio do reaktorów biogazowych. 

Na terenie instalacji nie przewiduje się zewnętrznego ani wewnętrznego składowania. Dzięki 

temu nie będzie istniało niebezpieczeństwo ich wycieku, a także powstawania odcieków  

wynikłych z rozdzielania się faz podczas długotrwałego składowania (np.: obornik) czy 

namakania (składowanie na zewnątrz). 

Ponieważ technologia planowanej biogazowni jest sprawdzona w działaniu, można z całą 

pewnością stwierdzić, iż nie będą powstawały na terenie biogazowni technologiczne ścieki, a 

obieg wody procesowej będzie obiegiem zamkniętym.  

Wszystkie zbiorniki i rurociągi wstępnie poddane będą próbie szczelności, a eksploatacyjna 

ich szczelność kontrolowana będzie przez automatykę przemysłową instalacji on-line. 

Wszystkie zbiorniki i urządzenia wykonane będą zgodnie z projektem oraz z materiałów 

bezpiecznych, adekwatnych do typu produkcji. 

Końcowym etapem produkcji jest przepompowanie pofermentu ze zbiornika buforowego do 

separatora pofermentu (na dwie fazy) lub do cystern wywożących odciek pofermentacyjny na 

pole, w miejsce docelowe aplikacji doglebowej albo do zbiorników rozśrodkowanych (punkt 

2.6.7). Odbywać się to będzie na dwóch instalacjach, przystosowanych do każdej z faz, z 

odpowiednimi, przeznaczonymi do tego urządzeniami, gwarantującymi nierozlewanie 

pofermentu po stanowisku, na cysterny i po ziemi. Rejon nalewania będzie zabezpieczony 

powierzchnią szczelną (bitumiczną lub betonową). 

Procedury i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska hydrologicznego w fazie 

eksploatacji biogazowni: 

 bieżąca dbałość o wszystkie elementy technologiczne instalacji (konserwacja, 

serwisy, testy kontrolne), 

 sprawnie działająca i kompetentna załoga, przeszkolona i świadoma, znająca 

zagrożenia procesu, zaznajomiona z instrukcjami postępowania, bezpieczeństwa i z 

procedurami awaryjnymi, 

 utrzymanie środków jezdnych i pomocniczych w dobrym stanie technicznym, 
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 odpowiednia reakcja decyzyjna struktur zarządzających w przypadku zaistnienia 

niestandardowych problemów.  

5.5.4.4. Faza likwidacji 

Przewiduje się, iż w fazie likwidacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę oraz ilości 

powstających ścieków będą minimalne (tabela 10). Całość aktywności firmy koncentrować 

się będzie na procedurach rozbiórki i odzysku materiałowego z odpadów oraz 

bezpieczeństwie tego procesu. 

Zabezpieczenie środowiska hydrologicznego przed zanieczyszczeniami podczas fazy 

likwidacji polegać będzie na: 

 odpompowaniu wszelkich płynów z instalacji, wykorzystanie ich zgodnie z 

technologią lub odpowiednia utylizacja,  

 dbałości o sprzęt używany do prac i jego stan techniczny (wycieki, smary, oleje), 

 używanie technologii nieobciążających środowisko naturalne (wybór optymalnego), 

 odpowiednie składowanie selektywnie zbieranych frakcji materiałowych 

(zabezpieczenie przed rozmywaniem, rozpuszczaniem, zanieczyszczeniem) oraz 

umowy z podmiotami uprawnionymi,  

 zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych (pojemniki, umowy j.w.). 

5.5.5. Podsumowanie 

Przestrzeganie procedur związanych z eksploatacją biogazowni, przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa ze wskazanych w raporcie ustaw i rozporządzeń pozwala stwierdzić, iż 

planowana inwestycja nie spowoduje zmian jakościowych wód powierzchniowych i 

podziemnych.  

Dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu biogazowni w miejscowości Borek 

Wielkopolski  nie jest wymagane prowadzenie stałego monitoringu wód podziemnych. 

Przy zapewnieniu prawidłowego wykonawstwa i eksploatacji biogazowni, planowane 

przedsięwzięcie w trakcie budowy, jak i eksploatacji nie będzie miało negatywnego 

wpływu na środowisko wodno-gruntowe. 
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Rozdział 6. 

Oddziaływanie inwestycji na otoczenie 

6.1. Oddziaływanie na klimat .  

Klimat jest skomplikowanym i złożonym elementem środowiska naturalnego, w bardzo 

niewielkim stopniu zależnym od pojedynczych instalacji, jak np.: instalacja biogazowa o 

mocy 1,4 MW. Klimat wywiera wpływ ponadregionalny i ponadpaństwowy na duże terytoria.  

Jeśli już szukać potencjalnych interakcji klimatu z projektowaną inwestycją, to spodziewać 

się można zmniejszenia antropopresji na środowisko poprzez zmniejszenie ilości 

emitowanych gazów cieplarnianych wskutek zastąpienia energetyki węglowej 

biogazową (szczegóły w punktach: 4.2.1., 4.2.2.) 

Tak więc, z ogromną dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że w skali gminy nie 

zajdą negatywne zmiany spowodowane eksploatacją biogazowni, w zakresie, m.in.: 

temperatury, ilości opadów atmosferycznych, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności 

powietrza itp.  

6.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Budowę biogazowni zaliczyć należy do inwestycji związanych z działalnością rolno-

przemysłową. Bezpośrednim otoczeniem terenu planowanej inwestycji będą:  

 obiekty magazynowo-składowe, 

 oczyszczalnia ścieków, 

 zakłady mięsne, 

 pole uprawne. 

Podczas budowy biogazowni planowana jest jedynie niezbędna ingerencja w istniejące 

otoczenie. Wykonane zostaną wyłącznie niezbędne przesunięcia ziemi, wykopy, redukcje 

roślinności, a po zakończeniu procesu inwestycyjnego teren zostanie ogrodzony i 

zagospodarowany. Dokonane zostaną w miarę potrzeby nasadzenia – z reguły roślinnością 

szlachetną, co podniesie bioróżnorodność środowiska i miejscowo zwiększy walory 

krajobrazowe. 

Aby nowopowstały obiekt architektury przemysłowej uczynić estetycznym, zaplanowano 

oświetlić istotne elementy jego konstrukcji. W sposób ten biogazownia stworzy nową jakość 

wizualną i będzie widoczna z odległości, stanowiąc atrakcyjny punkt orientacyjny. 
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6.3. Oddziaływanie na obszary i obiekty prawnie chronione 

Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych, 

planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie 

będą również zagrożone cenne przyrodniczo obszary z tytułu realizacji, eksploatacji i 

likwidacji przedsięwzięcia.  

Teren planowanej inwestycji leży poza obszarami prawnie chronionymi. 

6.3.1. Tereny  programu „Natura 2000” 

Planowaną inwestycję dzieli od najbliższych obszarów objętych programem Natura 2000 

odległość: 

 około 35 km  dla obszaru PLH300014 - Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, 

 około  38 km dla obszaru PLB300005 - Zbiornik Wonieść. 

Opis z charakterystyką obu tych obszarów zamieszczony jest w punkcie 1.4.5. niniejszego 

raportu. 

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi programu 

„Natura 2000”.  

Potencjalnym zagrożeniem dla obszarów PLH300014 i PLB300005, spowodowanym przez 

okoliczne inwestycje, może być zmiana stosunków wodnych oraz wzrost zużycia nawozów 

mineralnych związanych z intensyfikacją rolnictwa. To w dalszej kolejności może przyczynić 

się do  wzrostu zawartości azotanów w glebie, potem w wodzie, co z kolei spowoduje 

eutrofizację zbiorników wodnych i przyśpieszenie nieuchronnej, powolnej degradacji 

akwenów w ramach naturalnego procesu sukcesji ekologicznej. 

Proces rozlewania na polach uprawnych gnojowicy zastąpiony zostanie rozlewaniem 

pofermentu w ramach nawożenia areału uprawnego, co spowoduje zmniejszenie 

negatywnego wpływu nawożenia na środowisko, w związku z lepszymi właściwościami 

sanitarnymi i nawozowymi pofermentu (punkt 2.7.2). Prawidłowo dokonane nawożenie, w 

prawidłowych terminach agronomicznych zmniejszy rolniczą presję środowiskową na 

zbiorniki wodne. 

6.3.2. Inne formy ochrony przyrody 

Zgodnie z ustawą O ochronie przyrody z 2004 roku należą do nich miedzy innymi: parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki 

przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
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Występujące na terenie gminy pomniki przyrody i parki wyliczone są w punkcie 1.4.5. 

Jak wynika z planów inwestycyjnych i przedstawionego raportu inwestycja nie wykracza 

poza teren wyznaczony przez granice działki inwestora, a wpływy z emisji mieścić się będą 

w obowiązujących normach.  

6.3.3. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Na terenie gminy występują obiekty z rejestru zabytków, wykazane w punkcie 1.5. 

Ze względu na zastosowanie najnowocześniejszej technologii i minimalne emisje gazów i 

pyłów do środowiska nie przewiduje się negatywnego wpływu na występujące w gminie 

zabytki i będące w bliskiej odległości od inwestycji dobra materialne. 

6.4. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, siedliska, wodę i powietrze 

Wariant wskazany przez inwestora jest wariantem neutralnym, nie zaznaczającym się 

zbytnio na tle otoczenia. W chwili obecnej działka nie jest użytkowana rolniczo, ani 

gospodarczo (plan zagospodarowania). Teren przewidywanej inwestycji znajduje się na 

granicy miasta i wsi. Pozbawiony jest stale gniazdującego ptactwa oraz większych zwierząt. 

Podczas realizacji inwestycji teren zostanie częściowo przekształcony. Powstaną budynki, 

instalacje i drogi dojazdowe. Teren wokół niektórych obiektów zostanie pozbawiany 

roślinności i utwardzony. Na koniec, całość terenu zostanie ogrodzona i estetycznie 

zagospodarowana. Wszelka działalność budowlana, a potem produkcyjna odbywać się 

będzie w oparciu o obowiązujące przepisy i pozwolenia.  

Emisje substancji zanieczyszczających (5.1.) i hałasy (5.2.) nie przekroczą obowiązujących 

norm. Z kilku punktów niniejszego opracowania wynika, że nie będzie wywierała 

negatywnego wpływu na wody i ich zasoby (5.5.), powietrze (5.1.), zabytki, siedliska, ludzi, 

zwierzęta, rośliny i grzyby (6.3., 6.6., 6.7., 6.9.). 

Nie będą też występowały oddziaływania wzajemne między powyższymi oddziaływaniami 

cząstkowymi planowanej instalacji. 

6.5. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływanie tej biogazowni będzie miało wyłącznie lokalny charakter i nie dotrze do granic 

Państwa, (umiejscowienie inwestycji 141 km w linii prostej od granicy zachodniej, minimalne 

emisje) w związku z tym nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych. 
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6.6. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Za zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii uznaje się zakład, który w 

zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie, 

stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. 

O zaliczeniu zakładu do tej grupy rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 

stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2006, nr 30, poz. 208). 

W świetle zapisów tego rozporządzenia, realizacja powyższej inwestycji nie spowoduje 

zaliczenia jej do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ani zakładu o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.                                 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 3 punkt 23, przez poważną awarię rozumie się 

zdarzenie, a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

produkcyjnego, magazynowania lub transportu, gdzie występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Zgodnie z art. 3 punktem 24 powyższej ustawy, przez poważną awarię przemysłową rozumie 

się poważną awarię w zakładzie.  

Z definicji poważnej awarii wynika, że nie da się jej w pełni przewidzieć, a więc i zapobiec ze 

100% pewnością.  

Mimo zastosowania bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych i zainstalowania 

najnowocześniejszych urządzeń technicznych, w dużym stopniu eliminujących ewentualne 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu biogazowni, a także błędy ludzkie, mogą zdarzyć się 

trudne do przewidzenia sploty przypadków, powodujące trwałe lub chwilowe straty w 

środowisku naturalnym oraz mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Zagrożenie dla środowiska o charakterze awarii może wystąpić na skutek:  

 pożaru instalacji, 

 wybuchu, 

 rozszczelnienia instalacji, 

 niewłaściwego postępowania z odpadami. 
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W przypadku wystąpienia pierwszych 2 punktów (pożar, wybuch) może nastąpić zniszczenie 

obiektów, zagrożenie zdrowia i życia obsługi biogazowni, zanieczyszczenie powietrza, gruntu 

i wód oraz zniszczenie roślinności na skutek powstania wysokiej temperatury lub emisji 

pyłów i gazów.  

W przypadku wystąpienia rozszczelnienia instalacji może nastąpić zanieczyszczenie 

powietrza i zagrożenie bezpieczeństwa obsługi biogazowni na skutek emisji gazów i groźby  

wybuchu. 

W przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami powstającymi w biogazowni może 

dojść do zanieczyszczenia gruntu i wód oraz może zaistnieć sytuacja stwarzająca 

zagrożenie dla zdrowia pracowników.  

Aby przeciwdziałać zagrożeniu zaistnienia awarii należy stosować prewencję i ściśle 

przestrzegać: 

 dbałości o instalacje techniczne (kontrole, serwis, remonty), 

 wyposażenia zakładu w odpowiedni sprzęt monitorujący i ostrzegawczy, 

 ścisłego stosowania przepisów BHP, 

 ścisłego  stosowania przepisów przeciwpożarowych, 

 obecności na stanowiskach instrukcji eksploatacji urządzeń technicznych i obeznanej 

z nimi załogi.  

W przypadku zaistnienia awarii, ograniczenie rozmiarów strat może przynieść jedynie szybka 

i sprawna akcja ratunkowa. Aby móc szybko i sprawnie reagować w sytuacji awaryjnej 

należy przeprowadzić: 

 szkolenia personelu w zakresie procedur postępowania w razie awarii, 

 symulacje i treningi sytuacji awaryjnych, 

 naukę obsługi sprzętu gaśniczego i technicznego. 

Planowany instalacja wyposażona ma być w: zgodny z przepisami sprzęt gaśniczy, system 

monitoringu zagrożeń, system ostrzegawczy, instrukcje obsługi i procedury awaryjne. 

Projektowana technologia nie stwarza ryzyka poważnej awarii zagrażającej środowisku oraz 

życiu i zdrowiu człowieka.  

6.7.  Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 

Dla rozpatrywanej inwestycji nie istnieje konieczność ustanawiania obszaru ograniczonego 

użytkowania, w rozumieniu przepisów artykułu 135 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska, ponieważ standardy jakości środowiska będą dotrzymane, a ten 

typ  inwestycji nie podlega takiej procedurze z urzędu. 



Strona | 105  

 

6.8. Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 

Bezpośrednie oddziaływanie biogazowni na środowisko: 

 emisja hałasu – dopuszczalny poziom, 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza – dopuszczalny poziom, 

 wytwarzanie odpadów eksploatacyjnych – odbierane i utylizowane przez firmę 

prowadzącą serwis lub uprawnioną do odbioru i utylizacji. 

Pośrednie oddziaływanie biogazowni na środowisko: 

 ruch samochodowy: dowozu substratów (9 transportów dziennie), wywozu dwóch 

frakcji pofermentu  (6 transportów dziennie), dowozu ludzi (3 transporty dziennie) – 

emisja spalin niezorganizowana, 

 ruch samochodowy (j.w.) – hałas ze środków transportowych – niezorganizowany. 

Wtórne oddziaływanie biogazowni na środowisko: 

 produkcja nawozów organicznych z pofermentu w dwóch frakcjach, zwiększających 

wielkość plonów, 

 energia odnawialna – zmniejszenie zużycie paliw kopalnych w elektrowniach, 

mniejsza emisja CO2 ze spalania (głównie węgla brunatnego i kamiennego). 

Skumulowane oddziaływania biogazowni na środowisko: 

 zajęcie terenu – gruntów pod biogazownią - zmniejszenie terenu upraw, 

 zużycie wody z wodociągu miejskiego  

 zużycie energii elektrycznej (219 MWh/m-c) i cieplnej (241 MWh/m-c) na potrzeby 

własne. 

Krótko-, średnio- i długoterminowe oddziaływanie na środowisko: 

 we wszystkich przypadkach występuje emisja hałasu i zanieczyszczeń powietrza w 

stopniu dopuszczalnym, 

 okresowy ruch pojazdów samochodowych (od 6.00 do 22.00), 

 proces fermentacji o charakterze ciągłym – równomierne zapotrzebowanie na media i 

substraty. 

Stałe i chwilowe oddziaływanie biogazowni na środowisko wynika z: 

 istnienia przedsięwzięcia – zwiększenie natężenia ruchu, zapotrzebowanie na media, 

produkcja odpadów, 
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 wykorzystania zasobów (odpadów) – ciągłe dostarczanie odpadów zwierzęcych, 

gnojowicy, substratów roślinnych, 

 emisji – hałas emitowany przez urządzenia, agregaty prądotwórcze i emisja spalin z 

agregatów prądotwórczych, pochodni, kotła parowego – zgodne z dopuszczalnymi 

normami. 

6.9. Podsumowanie stopnia oddziaływania biogazowni na środowisko 

Raport oddziaływania na środowiska ma na celu określenie stopnia oddziaływania 

planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska. 

Wpływ na ludzi, rośliny, grzyby, zwierzęta, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

Przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na zdrowie ludzi zarówno pod względem 

ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak i natężenia hałasu. 

W związku z powyższym należy przewidzieć brak oddziaływania inwestycji na zdrowie 

mieszkańców. Planowana inwestycja nie ma wpływu na zmianę integralności tych obszarów 

i nie wykorzystuje zasobów środowiska.  

Wpływ na obszary krajobrazu chronionego i rezerwaty przyrody 

Teren inwestycji leży poza obszarem Natura 2000, a inwestycja nie będzie wpływać 

negatywnie na pobliskie parki i zabytki. 

Wpływ emisji hałasu, pól elektromagnetycznych oraz pyłów i gazów 

Wielkość tych oddziaływań będzie niewielka i mieścić się będzie w granicach 

dopuszczalnych norm. 

Wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

Prawidłowa eksploatacja biogazowni nie spowoduje zmian jakościowych wód podziemnych i 

powierzchniowych. Inwestycja nie będzie wpływać w sposób negatywny na jakość wód. 

Zwiększy się jedynie nieznacznie zapotrzebowanie na wodę, zaś niewielka ilość ścieków 

odprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wpływ na powietrze 

Wielkości powstających pyłów będzie znikoma, a gazów niewielka (przy zerowym bilansie 

CO2), mieszcząca się w granicach normy, w granicach zagospodarowanej działki. 

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne  

Brak negatywnego wpływu na zabytki i dobra materialne 
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Na podstawie analizy rozwiązań technologicznych jak i koncepcji zagospodarowania 

jak i utylizacji odpadów, można stwierdzić, brak istotnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze. 

Rozdział 7. 

Opis metod prognozowania 

Prognozę oddziaływania inwestycji w zakresie zmian poziomu hałasu na otaczających 

terenach oraz ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, opracowano w 

sposób obliczeniowy z wykorzystaniem modeli matematycznych. 

Jako dane wyjściowe przyjęto informacje: uzyskane od inwestora, materiały z wizji lokalnej 

terenu, dane meteorologiczne, dane eksploatacyjno-ruchowe, karty katalogowe planowanych 

do montażu maszyn i urządzeń oraz obowiązujące przepisy prawa. 

Prognozę oddziaływania biogazowni oparto o: 

 literaturę, 

 dane opublikowane na urzędowych stronach internetowych, 

 doświadczenia technologii niemieckich, austriackich (i ich wytyczne), 

 modele programów do wyliczenia hałasu, 

 modele programów do wyliczenia emisji zanieczyszczeń. 

Rozdział 8. 

Porównanie proponowanej technologii z technologią 

spełniającą wymagania prawa ochrony środowiska 

Proponowana technologia jest technologią sprawdzoną i stosowaną w Niemczech, Austrii, 

Włoszech, zawierającą w sobie sprawdzone rozwiązania, w pełni odpowiadającą technologii 

opisanej w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska. 

Przy zachowaniu wysokich standardów wykonania, eksploatacji i konserwacji, obiekt nie 

będzie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego i okolicznych mieszkańców. 
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Rozdział 9. 

Obszar ograniczonego użytkowania 

Pod względem prawnym, nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego 

użytkowania wynikającego z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r., Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150), ponieważ powyższe przedsięwzięcie 

nie kwalifikuje się do wyznaczenia takiego obszaru. 

Rozdział 10. 

Analiza potencjalnych konfliktów społecznych 

Ze względu na brak rzetelnych informacji na temat instalacji biogazowych, społeczność 

lokalna często obawia się uciążliwości związanych z eksploatacją biogazowni. Istnieje 

przekonanie, iż biogazownia to przede wszystkim źródło nieprzyjemnego zapachu, a w 

drugiej kolejności niebezpieczeństwo wybuchu. Stanowi to niewątpliwie główne źródło 

protestów okolicznych mieszkańców. 

W ramach zachowania procedur oraz przekazania społeczeństwu rzetelnych informacji 

odnośnie budowy i funkcjonowania biogazowni, będą prowadzone konsultacje społeczne z 

mieszkańcami, które niejednokrotnie mogą stać się istotnym narzędziem łagodzenia 

konfliktów. 

Podstawowymi przyczynami konfliktów społecznych, dla inwestycji biogazowej, są: 

 niechęć do zmian środowiska w miejscu zamieszkania (potencjalne uciążliwości) oraz 

obawa przed zmniejszeniem ich naturalnej atrakcyjności, 

 strach przed spadkiem wartości sąsiadujących nieruchomości, 

 nieufność do inwestorów, 

 brak rzetelnych informacji dotyczących inwestycji, 

 strach przed awarią. 

Budowa biogazowni w Polsce jest stosunkowo nowym zagadnieniem, a niechęć 

mieszkańców do budowy tego typu instalacji wynika głównie z niewiedzy, a co za tym idzie 

strachu przed czymś nowym, nieznanym. Stąd inwestor planuje przedstawić mieszkańcom 

wszystkie wady i zalety biogazowni, a także korzyści (nie tylko środowiskowe) wynikające z 

budowy biogazowni.  
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Udział społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest 

możliwy na etapach: 

 rozważania propozycji lokalizacji inwestycji i decyzji o przystąpieniu do sporządzenia 

Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), 

 ustaleniu zakresu prac i badań w procesie OOŚ, 

 rozpatrywania rozwiązań alternatywnych, 

 opracowywania wniosków. 

W celu prowadzenia konstruktywnego dialogu z opinia publiczną przewidziano liczne 

działania, z których najważniejsze to:  

 dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących celowości realizacji 

inwestycji na danym terenie, raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), 

danych techniczno-ekonomicznych, danych o bezpieczeństwie instalacji 

biogazowych, oddziaływania inwestycji na zdrowie ludzi i zwierząt,  

 przedstawienie kolejnych etapów i faz realizacji całej inwestycji (z potencjalnymi 

zagrożeniami i beneficjami), 

 stworzenie możliwości do stawiania pytań i udzielenie na nie odpowiedzi, 

 wyjaśnianie rodzących się wątpliwości i obaw, 

 pełna informacja o faktycznych zagrożeniach i metodach zapobieżenia im, 

 wzięcie pod rozwagę zgłaszanych propozycji. 

Dla osiągnięcia celu nadrzędnego, którym jest uzyskanie akceptacji społecznej na budowę 

biogazowni w miejscowości Karolew niezbędne jest rzetelne i pełne poinformowanie 

społeczeństwa. A ponieważ inwestor przekonany jest o słuszności proponowanych 

rozwiązań, tak z technologicznego jak i merytorycznego punktu widzenia, celem spotkań z 

lokalną społecznością będzie wykazanie, iż odpowiednio zaprojektowana biogazownia jest 

inwestycją bezpieczną i nie jest źródłem przykrego zapachu. Dowodem na to są liczne 

funkcjonujące od wielu lat zgodnie z prawem instalacje, zlokalizowane się na terenie 

Niemiec, Austrii, Włoch, a ostatnio nawet Polski, których uciążliwość jest niewielka, a 

beneficja dla lokalnej społeczności realne i odczuwalne. 
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Rozdział 11. 

Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz wielkości prognozowanych emisji, nie 

zachodzą okoliczności, by zobowiązywać inwestora do monitorowania oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, tak na etapie budowy inwestycji, jak i jej 

eksploatacji.  

Wskazane jest jednak, w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia, prowadzenie rejestru 

zaobserwowanych przypadków ewentualnych kolizji ze środowiskiem. Obecny stan techniki 

umożliwia zdalne monitorowanie pracy inwestycji, w tym również zdalne reagowanie na 

nieprawidłowości (np.: wyłączenie urządzeń, odłączenie prądu itp.), co pośrednio również 

jest monitorowaniem sytuacji awaryjnych i zapobieganiem im. 

Rozdział 12. 

Trudności wynikające z niedostatków techniki napotkane 

przy  opracowaniu raportu 

Podczas opracowywania niniejszego raportu nie napotkano trudności wynikających z 

niedostatków techniki. Zagadnienia dotyczące instalacji biogazowych są na gruncie polskim 

tematami nowymi, choć są szeroko komentowane i szybko rozwijane.  

Rozdział 13. 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Ze względu na obowiązek zwiększenia do 20% udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze 

źródeł odnawialnych, w Polsce prowadzone są na co raz większą skalę inwestycje w OZE. 

Celem tych inwestycji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie 

naturalnego potencjału energetycznego. 

Otrzymywanie biogazu z produktów takich jak odpady zwierzęce i roślinne, gnojowica czy 

obornik, a także rośliny energetyczne jest z punktu widzenia polityki proekologicznej i 

energetycznej bardzo pożądane. Stanowi to oczywiście potencjalne źródło dochodu dla 

inwestora. 
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Zagospodarowanie niewątpliwie uciążliwych środowiskowo odpadów organicznych 

(zwierzęcych jak i roślinnych) jako wsad do biogazowni, pozwala w sposób przyjazny dla 

środowiska na ich unieszkodliwienie z jednoczesnym pozyskaniem, powstałego biogazu w 

celach energetycznych, oraz pofermentu stanowiącego cenny polepszacz gleby o 

charakterze nawozu naturalnego.  

Lokalna społeczność obawia się przede wszystkim niedogodności wynikających z emisji 

hałasu i odoru, co jest wynikiem braku rzetelnych informacji na temat nowoczesnych 

biogazowni.  

Przygotowanie substratów 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz użycie odpadów zwierzęcych jako 

substratu do biogazowni, odpady zwierzęce kat. II i III  przed wejściem do biogazowni będą 

poddawane odpowiedniej obróbce termicznej. Pozostała część substratu w postaci obornika, 

osadu ściekowego z pobliskiej oczyszczalni ścieków jak i kiszonki z kukurydzy, po 

wymieszaniu z odpadami poubojowymi (po przejściu przez sterylizację i higienizację) 

zostanie skierowana do zbiornika wstępnego (hydrolizera), a następnie do bioreaktora 

beztlenowego.  

Technologia 

Proponowana technologia firmy BOTRES Global opiera się na technologii fermentacji 

mokrej, gdzie proces rozkładu odbywa się w temperaturze 40-50 0C  

Po zakończonym procesie przygotowania substratów, zostają one wymieszane, a następnie 

transportowane do reaktorów fermentacyjnych. Proces fermentacji metanowej w 

fermentatorze trwa około dwóch tygodni. Powstały w procesie fermentacji gaz gromadzi się 

w górnej części fermentatora. Ze względu na naturalne zanieczyszczenie gazu pewną ilością 

siarkowodoru, gaz poddawany jest biologicznemu oczyszczaniu. Biologiczne oczyszczanie 

biogazu bazuje na zdolności mikroorganizmów do utleniania związków siarki. Powstające w 

wyniku procesów biologicznych produkty w postaci: biomasy, CO2, H2O, mocno 

rozcieńczonego kwasu siarkowego i zawiesiny siarki elementarnej, są nieszkodliwe dla 

środowiska i kierowane do zbiornika z pofermentem. 

W założeniu cały biogaz kierowany jest do jednostki energetyczno-grzewczej i tam spalany 

na bieżąco. Zaprojektowano jednak zbiornik buforowy na biogaz, do którego wpływać będą 

chwilowe nadmiary z jego produkcji. Będzie to elastyczna, dwuwarstwowa kopuła 

umiejscowiona nad zbiornikiem na płynny poferment. Zbiornik wyposażony będzie w 

urządzenie zabezpieczające przed niebezpiecznymi ciśnieniami. 

Ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania biogazowni, w instalacji przewidziano 

zainstalowanie pochodni awaryjnego spalania biogazu. Standardowo nie będzie ona 
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używana. W warunkach konieczności pochodnia ta spalać będzie powstające nadwyżki 

biogazu podczas dłuższych przerw technologicznych. Nad uruchomieniem pochodni czuwać 

będzie automatyka.  

Wszelkie urządzenia jak i zbiorniki wykonane będą z odpowiednich materiałów oraz spełniać 

będą wszystkie normy, wymogi adekwatnych przepisów przeciwpożarowych i BHP 

związanych z pracą w rejonie zagrożonym wybuchem. 

Poferment 

W procesie fermentacji metanowej powstaje reszta pofermentacyjna - przereagowany 

substrat, o konsystencji półpłynnej, o podwyższonej koncentracji składników mineralnych w 

postaci łatwo przyswajanych związków, użyteczny rolniczo polepszacz gleby o charakterze 

nawozu naturalnego. 

Poferment będzie poddawany procesowi separacji. W wyniku tego procesu uzyska się 

frakcję suchą o zawartości suchej masy około 30%, oraz odciek pofermentacyjny o 

zawartości suchej masy ok. 4%. Frakcja sucha wywożona będzie regularnie na płyty 

obornikowe dostawcy obornika, a frakcja mokra magazynowana będzie w 3 zbiornikach 

buforowych – jednym na terenie biogazowni i dwóch oddalonych od biogazowni i 

zainstalowanych na stałe w pobliżu miejsc nawożenia. Proces nawożenia odbywać się 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

procesu odzysku R10, dla odpadów o kodach:  

- 19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,  

- 19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych.  

Emisja hałasu 

W projektowanej biogazowni głównym źródłem hałasu będą dwa silniki gazowe.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy zastosowaniu planowanych urządzeń wraz z 

rozwiązaniami tłumiącymi nie zostaną przekroczone wartości obowiązującego standardu 

akustycznego – 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocnej.  

Stąd wniosek iż inwestycja polegająca na budowie biogazowni nie będzie wprowadzać do 

środowiska ponadnormatywnych hałasów. 

Emisja substancji odorowych 

Obawy mieszkańców dotyczące emisji odorantów wynikają z braku odpowiednich informacji. 

Cały ciąg technologiczny jest procesem zamkniętym. Zarówno hala przyjęcia substratu jak i 

cały technologiczny ciąg fermentacyjny są szczelnie. Biogazownia jest tak zaprojektowana, 
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by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz żeby uciążliwość dla mieszkańców była jak 

najmniejsza. Powstały w procesie fermentacji metanowej poferment to cenne źródło nie 

problematycznego nawozu. Uciążliwość zapachowa obornika i gnojowicy w porównaniu z  

pofermentem jest nieporównywalnie większa. Gnojowica i obornik w swej surowej postaci 

(przed fermentacją) powodują wprowadzenie do atmosfery znacznych ilości aktywnych 

chemicznie i zapachowo substancji. Natomiast substraty odpadowe poddane fermentacji 

metanowej pozbawione są odorantów w wyniku przereagowania większości składników 

organicznych w podwyższonej temperaturze (40-50 0C). Procesu fermentacji nie są w stanie 

przetrwać bakterie chorobotwórcze, nasiona chwastów i patogeny, które mogłyby być 

źródłem chorób u ludzi i zwierząt. W pofermencie znajduje się pełen skład związków 

mineralnych, w łatwo przyswajalnych dla roślin formach (np.: azot amonowy zamiast 

azotanowego). 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa biogazowni niesie za sobą bardzo niewielkie ryzyko zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych.  

Biogazownia wyposażona będzie w dwie osobne instalacje chroniące wody powierzchniowe: 

 Kanalizację ściekową do odprowadzenia ścieków bytowych, a także pochodzących 

ze spłukiwania pojazdów transportowych (brak ścieków przemysłowych 

 i technicznych), odprowadzającą dalej  ścieki do pobliskiej oczyszczalni, 

 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe i roztopowe z dachów 

 i powierzchni utwardzonych do przebiegającej przez działkę instalacji zbiorczej.  

Warstwy glin i iłów oddzielających powierzchnię od eksploatowanych wód podziemnych 

występujących w okolicy inwestycji mają słabą przenikalność. Przenikanie wody przez te 

warstwy do warstwy wodonośnej szacowane jest na około 60 lat.  

Tak jak przy każdej inwestycji, podczas budowy i eksploatacji wykorzystywane będą różnego 

rodzaju środki transportowe. W związku z tym szczególną uwagę należy poświęcić 

zapobieżeniu wyciekom paliw, olejów i smarów do gruntu. Przestrzeganie założeń 

projektowych oraz zasad bezpieczeństwa i BHP pozwoli do minimum ograniczyć tego 

rodzaju zanieczyszczenia.  

Ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych może wynikać jedynie z 

nikłego prawdopodobieństwa poważnej awarii instalacji (biogazownia to ciąg technologicznie 

zamknięty i szczelny). Jednakże zainstalowany w biogazowni system kontrolno-alarmowy 

pozwala na błyskawiczną reakcję i w natychmiastowe wyeliminowanie zagrożenia.  
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Środowisko atmosferyczne 

Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza w wyniku pracy biogazowni można 

zaliczyć jednostki dwie kogeneracyjne, kocioł gazowy oraz pochodnię awaryjnego spalania w 

których spalany jest biogaz. Przeprowadzone na potrzeby raportu badania wskazują, iż 

wszelkie normy dotyczące wielkości emisji mieszczą się w normach, są dopuszczalne i nie 

stanowią ponadnormatywnego obciążenia dla środowiska naturalnego. Natomiast  bilans 

CO2 jest „zerowy” – produkcja energii nie obciąża środowiska emisją CO2. 

Kolejnym źródłem zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego są środki transportu. 

Wyniki badań wskazują, iż emisje zanieczyszczeń ze środków transportu mieszczą się w 

normie. Jedyną uciążliwością z jaką mogą zetknąć się mieszkańcy jest ruch uliczny związany 

z transportem do i z biogazowni. Wymagać to będzie w terminie późniejszym wyznaczenia 

optymalnych tras i terminów dojazdu, aby uciążliwość ta była jak najmniejsza.  

Odpady 

Powstające na terenie odpady będą segregowane, a następnie wywożone przez 

upoważnione do tego firmy specjalistyczne.  

Korzyści wynikające dla gminy i mieszkańców z inwestycji: 

 energia elektryczna i ciepło uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii (OZE), 

 przetwarzanie powstających na terenie gminy uciążliwych odpadów zwierzęcych, 

 redukcja ilości powstających gazów cieplarnianych, 

 produkcja nawozu naturalnego przyjaznego dla środowiska. 

Biogazownia utylizacyjna pozwala w znaczny sposób ograniczyć ilości powstających 

odpadów, które wcześniej niejednokrotnie trafiały na wysypiska lub na pola. Pozwala w ten 

sposób ograniczyć zanieczyszczenia jezior i rzek.  

Cały proces powstawania, oczyszczania i spalania biogazu jest procesem kontrolowanym i 

sterowanym. Nie wpływaj negatywnie na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt.  

Na podstawie analiz dokonanych w przedstawionym raporcie można stwierdzić, że 

inwestycja polegająca na budowie biogazowni w miejscowości Karolew nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska naturalnego, a powstanie opisanego wyżej przedsięwzięcia z 

punktu widzenia regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska jest możliwa.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem do 

przedłożenia, wraz z wnioskiem, w celu wydania przez Urząd Gminy Borek Wielkopolski 

decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji oraz decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych. 
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Rozdział 14. 

Informacje dodatkowe 

14.1. Osoby sporządzające raport 

1. mgr inż. Aleksander Opałka 

2. mgr inż. Anna Adamiak 

3. Firma „PROEKO” Ryszard Samoć – Wpływ inwestycji na stan zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego (rozdział 5.1) 

4. Firma „EKONSULT” Mieszko Pancewicz – Sozotechniczna analiza akustyczna 

(rozdział 5.2) 
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Żuchowicz-Wodnikowska. Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Seria: 



Strona | 117  

 

Monografie. Wydawnictwa ITB, Warszawa 1998. 
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znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 
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(strefa gostyńsko-leszczyńska) 

25. Wyniki obliczeń stężeń w powietrzu oraz graficzna prezentacja izolinii rozkładu stężeń 

dla biogazowni rolniczo-utylizacyjnej. 

26. Parametry akustyczne modelu planowanej biogazowni i zestawienie tabelarycznie 

obliczeń. 

27. Prognozowane rozprzestrzenianie się hałasu z biogazowni w porze dziennej. 

28. Prognozowane rozprzestrzenianie się hałasu z biogazowni w porze dziennej z 

dodatkowym użyciem pochodni spalania awaryjnego. 

29. Prognozowane rozprzestrzenianie się hałasu z biogazowni w porze nocnej. 

30. Prognozowane rozprzestrzenianie się hałasu z biogazowni w porze nocnej z 

dodatkowym użyciem pochodni spalania awaryjnego. 

31. Lista elementów instalacji biogazowni w Karolewie. 

14.5. Spis rysunków 

Rys. 1 - Podział administracyjny rejonu inwestycji 

Rys. 2 - Zasięgi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych [9]  

Rys. 3 - Obszary Natura 2000 [8] 

Rys. 4 - Widok ze wskazaniem planowanej lokalizacji inwestycji  

Rys. 5 - Proces beztlenowego rozkładu substancji organicznych 

Rys. 6 - Schemat ideowy procesu technologicznego 

Rys. 7 - Biochemiczne mechanizmy usuwania siarkowodoru z udziałem 

mikroorganizmów 

Rys. 8 - Topologia ASS w biogazowni 

14.6. Spis tabel 

Tabela 1 - Skład biogazu 

Tabela 2 - Zestawienie substratów 

Tabela 3 - Zestawienie głównych kierunków dowozu dla poszczególnych rodzajów  

  substratu. 
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Tabela 4 - Ilość kursów i miesięczny rozkład wywozu z biogazowni obu frakcji pofermentu 

  na przestrzeni roku, z założeniem niekorzystnych warunków pogodowych w 

  rejonie biogazowni  

Tabela 5 - Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla biogazowni (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 

  877) 

Tabela 6 - Zasady przebywania pracowników w polach elektromagnetycznych o dużych 

  wartościach natężenia pola elektrycznego/gęstości mocy 

Tabela 7 - Odpady na etapie budowy biogazowni 

Tabela 8 - Odpady na etapie likwidacji biogazowni 

Tabela 9 - Odpady na etapie eksploatacji biogazowni 

Tabela 10 - Zapotrzebowanie na wodę i produkcja ścieków 

Tabela 11 - Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w latach 

    1971-2000, Źródło: [23, 24] 

14.7. Spis fotografii 

Fot. 1 - Zbiornik na poferment typu lekkiego (Ecobag) 
 


