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Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 

97-400 Bełchatów 
m? 

WIM.6220.5.2013 

DECYZJA 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71, art. 72 ust. 

1 i ust. la, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 

lust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 

ust. 1 pkt 77 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów z dnia 2013-05-28 o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach: 

1. Stwierdzam, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji węzła przyjmowania 

ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. 

2. Załącznik n r 1 do decyzji stanowi Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1 



UZASADNIENIE 

Dnia 2013-05-28 Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji węzła przyjmowania 

ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) w § 3 ust. 1 pkt 77 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 zalicza wyżej wymienioną inwestycję 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

ocena oddziaływania przedsięwzięcia może być wymagana postanowieniem organu 

wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

Zawiadomieniem z dnia 2013-06-04 znak: WIM.6220.5.2013 poinformowano strony 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz pismem z dnia 2013-06-07 o wystąpieniu 

do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pismem z dnia 2013-06-04 znak: WIM.6220.5.2012 zwrócono się do Wydziału 

Geodezji i Architektury Urzędu Miasta Bełchatowa o stwierdzenie zgodności lokalizacji 

inwestycji z ustaleniami planu miejscowego dla m. Bełchatowa. Uzyskano odpowiedź, 

że realizacja ww. przedsięwzięcia nie jest sprzeczna z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa -

„Oczyszczalnia ścieków", zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/44/07 Rady Miejskiej 

w Bełchatowie z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 106 poz. 948). 

Pismem z dnia 2013-06-07 znak: WIM.6220.5.2013 wystąpiono do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie oraz do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływania 

na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi na podstawie art. 50 §1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267) wezwaniem z dnia 2013-06-18 (data wpływu do tut. urzędu 2013-06-24) 

wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia poprzez ich uściślenie i uszczegółowienie. 

Opinią sanitarną z dnia 2013-06-25 znak: PPIS-ZNS-440/34/13 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie uznał za zasadne przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu w zakresie art. 66 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Uzupełnienie przez Inwestora informacji zawartych w karcie informacyjnej wpłynęło 

do wiadomości do tutejszego urzędu w dniu 2013-06-28. 

W związku z powyższym wystąpiono ponownie do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu 

o oddziaływania na środowisko. 

Postanowieniem znak: WOOŚ.4240.572.2013.BM.2 z dnia 2013-07-09 (data wpływu 

do tut. urzędu 2013-07-11) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów uznał, że nie jest 

konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Pismem z dnia 2013-07-18 (data wpływu do tut. urzędu 2013-07-19) znak: 

PPIS-ZNS-440/34/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie 

po zapoznaniu się z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz 

odpowiedzią na ww. wezwanie podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej 

z dnia 2013-06-25 znak: PPIS-ZNS-440/34/13. 

Po przeanalizowaniu opinii oraz zgromadzonego materiału Prezydent Miasta 

Bełchatowa stwierdził, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływana 

na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań 

w przedstawiony poniżej sposób: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 

- budowie nowego piaskownika z płukaniem odseparowanego piasku, hermetyzacją 

i dezodoryzacją odciąganego powietrza, 

- budowie zbiornika defosfatacji, 

- budowie stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych, 

- budowie stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym, 

- renowacji kanału kanalizacji sanitarnej 01200 mm o długości ok. 110 m. 



Wszystkie ww. urządzenia i instalacje realizowane będą na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków o powierzchni 10,68 ha. Obszar planowanej inwestycji ograniczają: od południa — 

ulica Zdzieszulicka, od wschodu - ulica Piotrkowska, od zachodu - rzeka Rakówka, 

od północy - tory kolejowe. Teren oczyszczalni jest w niewielkim stopniu pokryty szatą 

roślinną. Są to pojedyncze drzewa i krzewy, jednak nie występują gatunki chronione. 

Budowa nowych obiektów może wymagać usunięcia pojedynczych drzew lub krzewów. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie: 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Aktualnie 

trwa projektowanie oraz prace przygotowawcze dla inwestycji budowy instalacji przeróbki 

osadów na oczyszczalni ścieków. Przewidywany termin zakończenia budowy tej instalacji 

to 25.05.2014. Inwestor nie przewiduje możliwości wykonywania jednocześnie prac 

związanych z modernizacją węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni z budową instalacji przeróbki osadów, z uwagi na długotrwałą procedurę 

przetargową, a następnie konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz 

uzyskania pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie modernizacji węzła przyjmowania 

ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ma za zadanie poprawę efektywności 

oczyszczania ścieków poprzez rozdzielenie strumieni ścieków bytowych, osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ścieków przemysłowych 

i skierowanie ich w odpowiednie miejsce w ciągu technologicznym, a także poprawę 

skuteczności usuwania piasku ze ścieków, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości 

powstających na oczyszczalni osadów ściekowych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni 

się także do ograniczenia uciążliwości zapachowych oczyszczalni poprzez budowę 

zabudowanego piaskownika z odciągiem i dezodoryzacją powietrza w biofiltrze. 

c) wykorzystywania zasobów naturalnych: 

Na etapie budowy możliwe jest zużycie wody na cele sanitarne pracowników, paliw 

do napędu maszyn i pojazdów, a także materiałów sypkich (żwir, piasek) w ilościach 

niezbędnych do wykonania robót. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia niezbędna będzie 

energia elektryczna oraz dostaw wody. 
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d) emisji i występowania innych uciążliwości: 

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z oddziaływaniem na środowisko zarówno w fazie 

budowy jak i w fazie eksploatacji. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt będący źródłem 

hałasu oraz niezorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza. W celu ograniczenia 

uciążliwości inwestor będzie stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, prowadzić 

prace w porze dziennej, przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy 

oraz tak zaplanuje proces budowlany, aby maksymalnie ograniczyć czas budowy. 

W zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy Inwestor zobowiązał się do: 

- wydzielenie miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów na placu 

budowy oraz w miejscu wykonywania zadania; 

- selektywnego gromadzenia odpadów (poza ziemią z wykopów) w oznakowanych 

kontenerach i pojemnikach; 

- przekazywania wytworzonych odpadów firmom posiadającym stosowne zezwolenia 

na transport odpadów do miejsc ich odzysku; 

- kierowanie ziemi z wykopów do kształtowania terenów zielonych. 

Wszystkie wymienione wyżej czynności pozwalają stwierdzić, że oddziaływanie 

przedsięwzięcia na środowisko będzie krótkotrwałe i będzie się ograniczać do fazy 

budowy. Uciążliwość dla środowiska w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

będzie zredukowana z uwagi na fakt, że planowany do budowy piaskownik będzie 

zabudowany, a odciągane powietrze będzie dezodoryzowane na biofiltrze. Odpadem, który 

będzie powstawał w trakcie pracy piaskownika będzie piasek, który jak obecnie, będzie 

przekazywany do utylizacji firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie. Odcieki będą 

zawracane na początek procesu technologicznego do komory krat w celu ich dalszego 

oczyszczenia. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii: 

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej 

awarii. 
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2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia 

dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-

błotnych i o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszary wybrzeży: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 

c) obszary górskie lub leśne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych: 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód oraz na obszarze ochronnym 

wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary 

sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony 

ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami 

Natura 2000 są, w odległości ok. 17,5 km Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH100036 
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Święte Ługi, w odległości ok. 20,5 km - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH100021 
- Grabia. 

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była 

na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe łub archeologiczne: 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 

i) obszary przylegające do jezior: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony 

uzdrowiskowej. 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 

do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać: 

Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie pokrywać się z terenem 

realizacji inwestycji. 
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b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze: 

Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie 

planowanego przedsięwzięcia. 

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej: 

Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia 

na środowisko będzie występować głównie w fazie budowy i będzie dotyczyć hałasu, 

emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz powstawania odpadów. Uciążliwość 

dla środowiska wynikająca z eksploatacji oczyszczalni ścieków po zrealizowaniu 

planowanego przedsięwzięcia będzie mniejsza aniżeli dotychczas i będzie ograniczać się 

do terenu oczyszczalni. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania: 

Informacje zawarte we wniosku pozwalają przypuszczać, że zarówno na etapie realizacji 

przedsięwzięcia, ja i na etapie jego funkcjonowania mogą wystąpić oddziaływania 

na środowisko jednakże przy odpowiedniej organizacji robót i zastosowaniu 

odpowiednich rozwiązań technicznych oddziaływania te będą zminimalizowane 

i przemijające. 

e) czasu trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji będzie miało charakter przemijający, 

natomiast w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia będzie zminimalizowane dzięki 

zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Przewiduje się, że uciążliwości 

związane z eksploatacją oczyszczalni do wybudowaniu piaskownika, stacji zlewnych 

osadów ściekowych oraz ścieków przemysłowych, zamkną się w granicach terenu 

oczyszczalni. 
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W wyniku analizy dokumentacji organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 

decyzji środowiskowej stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach 

wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną, 

w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 

obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach 

sieci Natura 2000, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, że ze względu na rodzaj inwestycji 

oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). 

Ponadto możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowa. 

Po przeanalizowaniu ww. opinii, okoliczności mających znaczenie w przedmiotowej 

sprawie oraz wszystkich uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu, postanowieniem z dnia 2013-07-24 organ stwierdził, iż nie ma 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

W każdej fazie postępowania dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału 

stron w postępowaniu. 

Pismem z dnia 2013-07-25 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) organ 

zawiadomił strony, przed wydaniem decyzji, o możliwości wypowiedzenia się 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie zgłosiły żadnych 

uwag do zgromadzonego materiału. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji. 

Pouczenie: 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta 

Bełchatowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póżn. zm). 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 72 ust. 1 powyższej ustawy, a także dokonując zgłoszenia budowy 

lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo 

budowlane" (art. 72 ust. la); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

stała się ostateczna - art. 72 ust. 3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli 

realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki 

określone w decyzji. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza 

prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

* * " . \ MMi m 
Pobrano opłatę skarbową w wyspkości 205,00 zł. Wpłaty 
dokonano d/iia 2013-05-28 na konto jUrzędu Miasta 
Bełchatowa nr 21,1540 1245 2096 4804 1937 0001. 

\ . V i 
V i S ^ 

•y \ 
i t \ i 

Z up^Pnefeydenta Miasta Bełchatowa 

inż. Sławomir Grabski 
D Y R E K T O R W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I 

Niniejsza decyzja jest ostateczna 

od dnia A...P.L.. 20 

Otrzymuj et: inż. Słctwon 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN' 
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów 

2. a/a 

sp. o. o. 

Bo wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie - ul. Okrzei 49; 

97-400 Bełchatów 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• budowie nowego piaskownika z płukaniem odseparowanego piasku, hermetyzacją 

i dezodoryzacją odciąganego powietrza, 

• budowie zbiornika defosfatacji, 

• budowie stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni 

przydomowych, 

• budowie stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym, 

• renowacji kanału kanalizacji sanitarnej 01200 o długości około 11 Om. 

Zlokalizowane będzie na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, przy ulicy 

Piotrkowskiej 110, na działce o numerze ewidencyjnym 202/1, w obrębie 22 Miasta 

Bełchatowa. Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę efektywności procesu 

technologicznego oczyszczania ścieków. 

W chwili obecnej, zarówno ścieki bytowe z szamb bezodpływowych, ścieki 

przemysłowe, jak i osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone 

są do wspólnej stacji zlewnej, skąd kierowane są na początek procesu technologicznego, 

tj. do komory krat. W celu poprawy efektywności procesu technologicznego konieczne jest 

rozdzielenie strumieni ścieków bytowych, osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz ścieków przemysłowych i skierowanie ich w odpowiednie miejsce w ciągu 

technologicznym. 

Istniejący piaskownik nie zapewnia skutecznego usuwania piasku ze ścieków, czego 

efektem jest obecność piasku w osadach: wstępnym, zagęszczonym 

i przefermentowanym. Powoduje to kłopoty w eksploatacji urządzeń zagęszczania 

i odwadniania osadów. Obecna konstrukcja piaskownika nie pozawala na modernizację, która 

zapewniałaby wysoką sprawność usuwania piasku. Stąd konieczność budowy nowego 

obiektu. Należy zaznaczyć, iż jednym z podstawowych warunków prawidłowej pracy 

oczyszczalni jest właściwie i skutecznie działająca część mechaniczna oczyszczania ścieków. 

Projektowana liczba RLM dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków wynosi 99 667 przy 

średniodobowej projektowej ilości ścieków 13000 m3. 

Średnia dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosi 10 889 

m3/dobę (dane za okres styczeń - grudzień 2012r.). Średnia roczna ilość piasku odbieranego 

z piaskownika i przekazywanego do utylizacji w oparciu o dane za 2012 rok wynosi 
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37,86 Mg. Sumaryczna średnia roczna ilość zmieszanych ścieków bytowych z szamb 

bezodpływowych wraz z osadami z oczyszczalni przydomowych oraz ścieków 

przemysłowych pochodzących z drobnego przemysłu w oparciu za dane z 2012r. wynosi 

10 831 m , z czego ilość ścieków i osadów bytowych w 2012 roku wyniosła 6 631 m , 

natomiast ilość ścieków przemysłowych wyniosła w 2012 roku 4 200 m3. 

Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110 jest oczyszczalnią 

mechaniczno - biologiczną, z wydzieloną stabilizacją osadów ściekowych w otwartych 

basenach fermentacyjnych (OBF). Teren oczyszczalni ścieków oddalony jest od centrum 

miasta o ok. 2,5 km w kierunku południowo - wschodnim. 

Obszar planowanej inwestycji ograniczają: od południa ulica Zdzieszulicka, od wschodu ulica 

Piotrkowska, od zachodu rzeka Rakówka, od północy tory kolejowe. 

Powierzchnia użytkowa terenu oczyszczalni ścieków w Bełchatowie zajmuje 

powierzchnię 10,68 ha i znajdują się na nim: 

- część mechaniczna, która obejmuje: 

• Budynek krat, 

• Pompownia ścieków surowych, 

• Piaskownik poziomy 4 - komorowy ze zgarniaczami, 

• Komorę rozdziału ścieków przed osadnikiem wstępnym, 

• Osadnik wstępny, 

• Pompownię osadu wstępnego, 

• Zagęszczacz/fermenter, 

- część biologiczna, która obejmuje: 

• Komorę rozdziału ścieków, 

• 3 reaktory biologiczne, 

• Komorę rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi, 

• 3 osadniki wtórne, 

• Stację pomiarową ścieków, 

• Pompownię osadu wtórnego i części pływających, 

• Komorę rozdziału osadu na poszczególne reaktory, 

• Stację dmuchaw, 

• Stację dozowania PIX, 
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- obiekty zaplecza (nie związane bezpośrednio z oczyszczaniem ścieków), a wśród 

nich z technologicznego punktu widzenia istotne są: 

• Otwarte baseny fermentacyjne, 

• Stacja zagęszczania i odwadniania osadu (zagęszczania osadu biologicznego 

i odwadnianie osadu pofermentacyjnego), 

• Komory ścieków oczyszczonych, 

• Pompownia wody technologicznej, 

- budynek socjalno - biurowy. 

Teren oczyszczalni ścieków jest obszarem typowo przemysłowym, w niewielkim 

stopniu pokrytym szatą roślinną, na którym znajdują się pojedyncze krzewy oraz drzewa, 

jednak nie występują gatunki chronione. Budowa nowego piaskownika oraz stacji zlewnych 

ścieków przemysłowych i osadów z przydomowych oczyszczalni, a także zbiornika 

defosfatacji może wymagać ewentualnie usunięcia pojedynczych drzew lub krzewów 

znajdujących się na terenie planowanej budowy. 

RODZAJ TECHNOLOGII 

a) opis stanu istniejącego: 

Ścieki z miasta napływają do oczyszczalni grawitacyjnie, kierowane są na kraty gęste 

schodkowe (awaryjnie na kratę ręczną), gdzie pozbawiane zostają części stałych pływających 

i wleczonych. 

Skratki gromadzące się na kracie trafią na prasę tłokową poprzez przenośnik 

kubełkowy i po odwodnieniu hydraulicznie przetłoczone zostaną do pojemnika na skratki. 

Następnie ścieki kierowane są do komory zbiorczej pompowni ścieków. Za ścianą komory 

zbiorczej w komorze suchej pompowni zainstalowane są 4 pompy. Zadaniem pomp jest 

podnoszenie dopływających ścieków surowych do wysokości umożliwiającej grawitacyjny 

przepływ przez oczyszczalnię. 

Dalej ścieki kierowane są na piaskownik poziomy 4 komorowy ze zgarniaczami, 

w których w wyniku zwolnionego przepływu wytrącona zostanie zawiesina mineralna. 

Mieszanina zawiesiny mineralnej i ścieków z dna piaskownika zostaje usunięta zgarniaczem 

do komór pomp, skąd pompowo kierowana jest do separatora piasku oraz płuczki piasku 

znajdujących się obok piaskownika. Zadaniem separatora i płuczki piasku jest oddzielenie 

piasku od zawiesiny organicznej i ścieków. 
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Z piaskownika ścieki przepływają kanałem do komory rozdziału skąd kierowane 

są do osadnika wstępnego. Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie ze ścieków 

zawiesiny przez sedymentację. Ponadto w osadniku wstępnym zatrzymywane są substancje 

lżejsze (ciała pływające) od wody. Doprowadzenie ścieków odbywa się centralnie w osi 

osadnika. Odpływ sklarowanych, oczyszczonych wstępnie ścieków odbywa się poprzez 

przelew pilasty zamocowany na obwodzie osadnika. Za przelewem ścieki wstępnie 

oczyszczone odpływają korytem otwartym, a dalej rurociągiem. Osad wstępny z dna osadnika 

zgarniany jest zgarniaczem do leja osadowego, skąd odprowadzany jest poprzez pompownię 

osadu wstępnego do fermentera, a następnie do otwartych basenów fermentacyjnych OBF. 

Części pływające gromadzące się na powierzchni ścieków w osadniku wstępnym usuwane 

są za pomocą listwy zgarniającej do wydzielonej komory czerpnej i poprzez zainstalowaną 

tam pompę tłoczone są okresowo do OBF. Z osadnika ścieki wpływają do komory rozdziału 

ścieków przed reaktorami, gdzie następuje ich rozdział na poszczególne reaktory biologiczne. 

Reaktor biologiczny jest podstawowym i kluczowym obiektem części biologicznej 

oczyszczalni ścieków. Reaktor służy do prowadzenia procesów biologicznego oczyszczania 

ścieków. Reaktor pracuje jako wielofazowy, jedno osadowy z wydzieloną nitryfikacją, 

denitryfikacją i defosfatacją. W reaktorach, w wyniku działalności biochemicznej 

mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzą we wspólnym systemie przemian zintegrowane 

procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu. 

Procesy zachodzące w reaktorze biologicznym obejmują: 

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków); 

- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu 

azotu TKN), 

- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego 

(denitryfikacją) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego, 

- przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego - w stosunku 

do standardowego osadu czynnego - wbudowywania związków fosforu w biomasę 

osadu czynnego (defosfatacja biologiczna), 

- syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, 

który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny. 

Oprócz wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorach 

biologicznych będzie mogło być prowadzone uzupełniające strącanie związków fosforu 
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w oparciu o koagulant PIX (defosfatacja chemiczna) dozowany do komory rozdziału przed 

osadnikami wtórnymi z reaktorów biologicznych ze stacji PIX. Po oczyszczeniu w reaktorach 

biologicznych mieszanina osadu i ścieków dopływa do komory rozdziału przed osadnikami 

wtórnymi, w której następuje ich rozdział na radialne osadniki wtórne. Zadaniem osadników 

wtórnych jest oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Do osadników 

dopływa z reaktora biologicznego mieszanina obu wymienionych faz. W osadnikach 

wtórnych, w procesie sedymentacji kłaczki osadu czynnego opadają na dno, a sklarowane 

ścieki poprzez przelewy, odpływają poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych 

z oczyszczalni. Osad z dna osadnika zgarniany jest zgarniaczem osadu do centralnego leja 

skąd pod naporem hydraulicznym ścieków w osadniku, odpływa do pompowni osadu 

recyrkulowanego. 

Części pływające z powierzchni zwierciadła ścieków w osadnikach zgarniane 

są do leja zrzutowego części pływających i dalej spływają do przepompowni części 

pływających. Osad nadmierny odprowadzany jest do stacji odwadniania osadu celem jego 

zagęszczenia, skąd trafia do otwartych basenów fermentacyjnych OBF. 

Operacje technologiczne w obrębie części osadowej oczyszczalni to: 

W odniesieniu do osadu wstępnego: pozbawiony lotnych kwasów tłuszczowych 

(po przeprowadzeniu wstępnej, kwaśnej fermentacji tego osadu z generowaniem lotnych 

kwasów tłuszczowych i grawitacyjnym jego zagęszczeniu) strumień osadu wstępnego 

kierowany jest do otwartych basenów fermentacyjnych; 

W odniesieniu do osadu nadmiernego: jego strumień z osadników wtórnych 

kierowany jest pompowo na zagęszczarki mechaniczne w stacji odwadniania osadu, 

a po mechanicznym zagęszczeniu kierowany jest do otwartych basenów fermentacyjnych; 

W odniesieniu do osadu przefermentowanego: po OBF przefermentowany osad jest 

mechanicznie odwadniany na prasach filtracyjnych zlokalizowanych w stacji odwadniania 

osadu i alternatywnie końcowo higienizowany. 

Filtrat z pras oraz odcieki z zagęszczaczy osadu nadmiernego odprowadzone 

są do ponownego biologicznego oczyszczenia. 

W trakcie mechanicznego oczyszczania ścieków separowane są następujące odpady: 

- skratki, 

- piasek. 
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Po separacji i odpowiednim odwodnieniu na urządzeniach powyższe odpady 

magazynowane są w specjalnych, podstawianych kontenerach, higienizowane wapnem 

chlorowanym i okresowo wywożone do utylizacji. Tłuszcze i części flotujące na odsadnikach 

wstępnym i wtórnych są kierowane do OBF celem przefermentowania. 

b) opis procesu po wykonaniu planowanego przedsięwzięcia 

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia proces technologiczny nie ulegnie 

zmianie Nastąpi natomiast poprawa skuteczności usuwania piasku ze ścieków, co będzie 

miało przełożenie na jakość powstających na oczyszczalni osadów ściekowych. Budowa 

nowej stacji zlewnej ścieków przemysłowych oraz nowej stacji zlewnej osadów ściekowych 

z przydomowych oczyszczalni ścieków również nie zmieni procesu technologicznego 

na oczyszczalni ścieków, lecz znacznie go usprawni i poprawi stopień kontroli tego procesu. 

Budowa nowego piaskownika przyczyni się przede wszystkim do poprawy efektywności 

pracy części mechanicznej oczyszczalni ścieków. 

W wyniku zakładanych działań modernizacyjnych dopływające na oczyszczalnię 

ścieki pozbawione zostaną zanieczyszczeń mechanicznych w stopniu gwarantującym 

optymalną pracę ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków. 

Piaskownik: 

Stan istniejący 

Piaskownik wykonany jest jako poziomy 4- komorowy z dwoma zgarniaczami pulpy 

piaskowej, która pompami dozowana jest do separatora i płuczki piasku. Obecnie skuteczność 

usuwania piasku jest niewystarczająca. Objawia się to zatykaniem rurociągów i pomp 

osadowych w związku z przedostawaniem się piasku oraz okresowo wzrostem zawartości 

cząstek mineralnych. Konstrukcja betonowa piaskownika jest mocno zużyta z widocznymi 

elementami zbrojenia i znacznymi ubytkami betonu na kanałach. Eksploatacja piaskownika 

w okresie zimowym jest bardzo utrudniona, co objawia się wypadaniem zgarniaczy z szyn, 

zamarzaniem spustów odcieku z płuczki, zamarzaniem piasku w pojemniku. 

Stan projektowany 

Planuje się budowę piaskownika poziomego, napowietrzanego, wielokomorowego 

z oddzielnymi dla każdej komory urządzeniami ewakuacji pulpy piaskowej, separacji 

i płukania piasku. Piaskownik będzie zabudowany, zabezpieczony przed wpływem 
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temperatury i opadów w okresie zimowym, łącznie z separatorami i kontenerami na piasek. 

Wszystkie pomieszczenia technologiczne piaskownika będą wyposażone w instalację 

dezodoryzacji powietrza poprowadzoną do zaprojektowanego biofiltra. 

Kolektor 01200: 

Stan istniejący: 

Istniejący kanał kanalizacji sanitarnej 01200 wykonany jest z rur betonowych, 

którymi ścieki grawitacyjnie dopływają do oczyszczalni. Stan kolektora na chwilę obecną 

można ocenić jako zły. Rozszczelnione rury powodują infiltrację piasku oraz wód 

gruntowych do kanału, co wpływa negatywnie na proces oczyszczania ścieków 

w oczyszczalni. 

Stan projektowany: 

Zakłada się wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanału o długości około 

110 m wraz z komorami. System ten pozwoli doszczelnić jednocześnie wzmocnić istniejący 

kanał. Renowacja spowoduje zmniejszenie ilości piasku oraz wód gruntowych jakie dostają 

się do kanału. Ma to duże znaczenie na technologie oczyszczana ścieków oraz dalszą 

obróbkę. 

Zbiornik defosfataeii: 

Stan istniejący: 

Obiekt nowoprojektowany. 

Stan projektowany: 

Planuje się wykonanie nowego zbiornika defosfatacji wraz z armaturą oraz rurociągami 

w celu zwiększenia efektywności usuwania fosforu ze ścieków. 

Stacja zlewna osadów dowożonych z oczyszczalni przydomowych: 

Stan istniejący: 

Obiekt nowoprojektowany. 

17 



Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
znak: WIM.6220.5.2013 z dnia 2013-08-06 

Stan projektowany: 

Planuje się wykonanie nowej stacji zlewnej wraz z armaturą i rurociągami, 

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji zlewnej. Istniejąca stacja zlewna będzie 

przeznaczona jedynie na potrzeby przyjmowania ścieków bytowych z szamb 

bezodpływowych. Nowa stacja będzie odbierała wyłącznie osady dowożone z przydomowych 

oczyszczalni. Umożliwi to rozdział ścieków i osadów, a następnie skierowanie ich 

w odpowiednie miejsce celem poddania stosownej obróbce. Proces ten w znacznym stopniu 

zmniejszy obciążenie technologiczne oczyszczalni, obniży koszty związane z dodatkowym 

oczyszczaniem ścieków. 

Stacja zlewna ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym: 

Stan istniejący: 

Obiekt nowoprojektowany. 

Stan projektowany: 

Planuje się wykonanie punktu przyjmowania ścieków przemysłowych wraz 

ze zbiornikiem, armaturą oraz rurociągami. Instalacja pozwoli wstępnie podczyścić i uśrednić 

wysokoobciążone ścieki przemysłowe oraz dozować je w odpowiednie miejsce w ciągu 

technologicznym. 

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Budowa na terenie oczyszczalni ścieków nowego zabudowanego piaskownika wraz 

z instalacją dezodoryzacji powietrza przyczyni się w głównej mierze do ograniczenia 

uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. 

Roboty budowlane związane z budową przedmiotowej instalacji obróbki osadów 

na oczyszczalni ścieków prowadzone będą w sposób staranny, z zachowaniem przepisów bhp 

i odpowiednich norm oraz z dużą dbałością o środowisko. W szczególności zaś: 

- prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej, w celu ograniczenia 

uciążliwości hałasowej pojazdów i urządzeń, 

- drzewostan rosnący w pobliżu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie 

podczas robót budowlanych osłonięty przed urazami mechanicznymi pracujących 
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maszyn i urządzeń, 

- zachowane zostaną stosunki wodne, 

- zachowane zostaną interesy osób trzecich, 

zaleca się eliminowanie z pracy niesprawnych urządzeń technicznych mogących 

powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu. 

Oddziaływanie na środowisko przy realizacji przedsięwzięcia ma miejsce w fazie 

budowy. W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt będący 

źródłem hałasu. Aby ograniczyć emisję hałasu należy: 

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, 

- prace prowadzić w porze dziennej, 

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów przez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie źródłem niezorganizowanej emisji 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza pochodzących ze spalania 

paliw w silnikach pracujących maszyn oraz pojazdów poruszających się po jej terenie. 

Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane są: 

- węglowodory alifatyczne, 

- dwutlenek siarki, 

- tlenek węgla, 

- tlenki azotu, 

- akroleina 

W związku z tym, że ruch pojazdów będzie charakteryzował się niskim natężeniem, 

emitowana będzie niewielka ilość zanieczyszczeń z tego źródła. Tak więc nie będzie ono 

wywierać istotnego wpływu na stan czystości powietrza. Powyższe oraz fakt, ze praca tego 

rodzaju źródeł nie wymaga uregulowania stanu formalnoprawnego sprawia, że odstąpiono 

od ustalenia wpływu emisji z tego źródła na stan czystości powietrza. Wykonawca 

zobowiązany jest do : 

- wydzielenia miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów 

na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, 

- selektywnego gromadzenia odpadów (poza ziemią z wykopów) w oznakowanych 
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kontenerach i pojemnikach, 

- przekazywania wytworzonych odpadów firmom posiadających stosowne zezwolenie 

na transport odpadów do miejsc ich odzysku, 

- kierowania ziemi z wykopów do kształtowania terenów zielonych. 

Wszystkie wymienione wyżej czynności fazy budowy warunkują krótkotrwałe 

i odwracalne korzystanie ze środowiska. 

Uciążliwość dla środowiska w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

zredukowana do minimum, z uwagi na fakt, iż planowany do budowy nowy piaskownik 

będzie zabudowany, a odciągane powietrze będzie dezodoryzowane na biofiltrze. Odpadem, 

który będzie powstawał podczas pracy piaskownika będzie piasek. Będzie on odbierany przez 

firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywany do utylizacji, tak ja ma to miejsce 

obecnie. Odcieki będą zawracane na początek procesu technologicznego do komory krat 

w celu ich dalszego oczyszczenia. 
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Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 

97-400 Bełchatów 

WIM.7627-1/11 

S e k r e t a r i a t 
ZarJać Wodociągów i K a - j i i z i c j i 

„WOD-KAN" S(v4<ka z o.O. 

n ww m 

Bełchatów. 2011-03-22 

DECYZJA ZMIENIAJĄCA 

DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZNAK: W1M.7627-9/09 Z DNIA 2009-08-07 

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. IJ. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71. 72 

ust. 1 i la, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4, 80 ust. 2. 84 ust. 1 i 2, 85 ust. 1 i 2 pkt 2. 86 i 87 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505. Dz. U. z 2009 r. Nr 42. poz. 340, Nr 84. poz. 700 

i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. t J. z 2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 119, poz. 804. Nr 143 poz. 963 

i Nr 182 poz. 1228), a także § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 

1397), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o. o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów złożonego dnia 2011-01-05 o zmianę 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

z m i e n i a m 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.7627-9/09 z dnia 2009-08-07 

wydaną dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o. o. - ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów w następujący sposób: 

1. Stwierdzani, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji przeróbki 

osadów na oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 202/1 obręb 22 m. Bełchatowa. 

2. Załącznik nr 1 do decyzji: Charakterystyka przedsięwzięcia. 
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Uzasadnienie 

Dnia 2011-01-05 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o. o. -

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów złożył wniosek o zmianę decyzji 

(WIM.7627-9/09) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: Budowie instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 227. poz. 1505. Dz. U. z 2009 r. Nr 42, 

poz. 340. Nr 84. poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz. D/.. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 119, 

poz. 804, Nr 143 poz. 963 i Nr 182 poz. 1228) przepisy d/iału V oraz działu VI w/w ustawy 

stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, 

z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) w § 3 

ust, I pkt 80 zalicza wyżej wymienioną inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia może 

być wymagana postanowieniem organu wydającego decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

Zawiadomieniem z dnia 2011-01-10 znak: WIM.7627-1/11 poinformowano strony 

0 wszczęciu postępowania administracyjnego oraz pismem z dnia 2011-01-13 o wystąpieniu 

do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pismem z dnia 2011-01-10 znak: WIM.7627-1/11 zwrócono się do Wydziału Geodezji 

1 Architektury Urzędu Miasta Bełchatowa o stwierdzenie zgodności lokalizacji inwestycji 

z ustaleniami planu miejscowego dla m. Bełchatowa. Uzyskano odpowiedź (pismo znak 

WGA.7332-2/11), że lokalizacja w/w przedsięwzięcia nie jest sprzeczna z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Bełchatowa -

„oczyszczalni ścieków", zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/44/07 Rady Miejskiej 

w Bełchatowie z. dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. ł ódzkiego z 2007 r. Nr 106 poz. 948). 

Organ wystąpił pismem z dnia 2011-01-13 znak: WIM.7627-1/11 do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie oraz pismem / dnia 2011-01-13 znak: 
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WIM.7627-1/11 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi o opinię, 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływania na środowisko. 

Opinią sanitarną z dnia 2011-01-28 (data wpływu do Urzędu 2011-02-03) znak: 

PPIS-ZNS-440/2/11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie postanowił 

nie wymagać od Inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. Uznał. Ze planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie 

z zaproponowanymi w ..Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ..." rozwiązaniami techniczno 

- technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Po zapoznaniu się z akiami sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Lodzi stwierdził, że nie był organem opiniującym i uzgadniającym w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w roku 

2009 i nie posiada wcześniejszych dokumentów które pozwoliłyby prawidłowo ocenić skalę 

i ewentualne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia, w przypadku zmiany decyzji we 

wnioskowanym zakresie. Wobec powyższego pismem z dnia 2011-01-19 znak:WO()S-

11.4240.44.1.201 l.bm wezwał Prezydenta Miasta Bełchatowa do przedłożenia odpisu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2009-08-07 znak:WlM.7627-9/09 oraz 

dokumentów, które stanowiły podstawę wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji przeróbki osadów 

na oczyszczalni ścieków" zlokalizowanej w Bełchatowie. Organ pismem z dnia 2011-01-24 

przesłał wymagane dokumenty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi. 

Po zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami oraz. kartą informacyjną 

przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi uznał, że dostarczone 

informacje są niewystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, wobec czego pismem z dnia 

2011-02-02 znak:WOOS-II.4240.44.2.2011 wezwano Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD-KAN Sp. z o. o. w Bełchatowie do uszczegółowienia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia Wymagane dokumenty zostały uzupełnione. 

Po wnikliwej analizie wszystkich zgromadzonych materiałów Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Lodzi ustalił, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane 

na terenie istniejącej oczy szczalni ścieków o faktycznym ładunku zanieczyszczeń w ściekach 

dopły wających odpowiadającym RI.M=70 703. Oczyszczalnia jest zaprojektowana 

na RI.M 99 667. wobec czego należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziały wać na środowisko, zgodnie z §3 ust, ,ł pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Budowa instalacji przeróbki osadów na istniejącej oczyszczalni ścieków nie spowoduje 

osiągnięcia progu określonego w §2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia jak również nie wpłynie 

zasadniczo na zmianę RLM islniejącej oczyszczalni. 

Postanowieniem znak: WOOS-II.4240.44.3.2011 .BM z dnia 2011-02-02 (data wpływu 

do tut. Urzędu 2011-02-25). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, 

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uznał, 

żc nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Organ opiniujący w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

stwierdził, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko 

argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej 

sposób: 

1. Rodzaj i charakterysty ka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu: 

- zbiornika uśredniającego ustabilizowanych osadów. 

- nowej stacji odwadniania osadów ścieków, w skład której wchodzić będą: hala 

odwadniania osadu, hala załadunku osadu wysuszonego i hala przyjmowania 

dowożonych osadów: odwodnionych z awary jnego zrzutu osadu odwodnionego, 

- instalacji pomp ciepła w budynku istniejącej pompowni osadów, 

- suszarni osadów suszarni słonecznej (8 ciągów technologicznych), 

- nowych przewodów międzyobiektowych. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

całości oczyszczalni, 

- przyłączy energetycznych do nowych i modernizowanych obiektów oraz rozdzielni 

w nowych obiektach, 

- systemu AKPiA i sterowania z wizualizacją dla nowych obiektów (lub rozbudowa 

istniejącego systemu), 

- modyfikacji układu odbioru części pływających, pompowni osadu wstępnego i części 

pływających wraz z kolektorami tłocznymi, 

4 



- wymiany 3 istniejących urządzeń do separacji skratek na 3 nowoczesne sita wraz 

z układem transportu, płukania i prasowania skratek. 

Wszystkie ww. urządzenia i instalacje realizowane będą na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków. Poszerzenie zakresu modernizacji w stosunku do zakresu określonego w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach polega na: 

- zwiększeniu powierzchni suszarniczcj poprzez doprojektowanie czterech dodatkowych 

hal suszarniczych, 

- zwiększenie udziału odzyskanej przez pompy ciepła energii ścieków oczyszczonych, 

- zwiększeniu możliwości odbioru osadów z innych oczyszczalni ścieków. 

- modyfikacji układu odbioru części pływających, pompowni osadu wstępnego i części 

pływających 

- wymianie urządzeń w komorze krat wraz z budową układu wentylacji z dezodoryzacją 

usuwanego powietrza na biofiltrze. 

Powierzchnia użytkowania terenu oczyszczalni ścieków w Bełchatowie wynosi 10,68 ha. 

Teren oczyszczalni jest obszarem typowo przemysłowym, w niewielkim stopniu pokrytym 

szatą roślinną, na którym znajdują się pojedyncze krzewy oraz. drzewa, jednak 

nie występują tu gatunki chronione. Budowa instalacji do osuszania osadów ściekowych 

może wymagać ewentualnie usunięcia pojedynczych drzew lub krzewów znajdujących się 

na terenie planowanej budowy . 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie: 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Dzięki 

zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeróbki osadów ściekowych uzyska się 

zmniejszenie niezorganizowancj emisji gazów do powietrza, ponad 4-krotną redukcję 

masy wytworzonych osadów, a otrzymany susz osadowy zawierający około 90% suchej 

masy zostanie przeznaczony do energetycznego zagospodarowania w zakładach 

cementowych jako paliwo alternatywne. 

c) wykorzy stywania zasobów naturalnych: 

Na etapie budowy możliwe jest zt^ycie wody na cele sanitarne pracowników, paliw 

do napędu maszyn i pojazdów, a także materiałów sypkich (żwir, piasek) w ilościach 
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niezbędnych do wykonania roból. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia niezbędna będzie 

energia elektryczna i cieplna oraz dostawa wody. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 

-suszarnia słoneczna: 245 000 kWh/rok 

- ciepłownia alternatywna (pompy ciepła): 990 000 kWh/rok 

- układ separacji transportu prasowania i płukania skiatck: 30 000 kWh/rok 

- stacja odwadniania osadu (prasy): 120 000 kWh/rok 

- pompownia osadu wstępnego i części pływających: 30 000 kWh/rok 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi: 

- energia cieplna niezbędna do odparowania wody przez pompy ciepła: 995 kW 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 

- stacja odwadniania osadu: woda do stacji polieletrolitu: 5 000 m3/rok, woda 

technologiczna: 19 500 m ł rok. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości: 

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z oddziaływaniem na środowisko zarówno w fazie 

budowy jak i w fazie eksploatacji. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt będący źródłem 

hałasu oraz niezorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza. W celu ograniczenia 

uciążliwości inwestor będzie stosować sprzęt w dobrym stanic technicznym, prowadzić 

prace w porze dziennej, przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy 

oraz tak zaplanuje proces budowlany aby maksymalnie ograniczyć czas budowy. 

Według wykonanych obliczeń w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia konieczny 

będzie wywóz wysuszonych osadów do cementowni przez maksymalnie 157 dni w roku -

tj. jeden kurs samochodu ciężarowego w ciągu dnia. przez trzy dni w tygodniu. 

Przyjmowanie osadów do suszenia możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy instalacja 

nie będzie dostatecznie obciążona. Uciążliwość spowodowana transportem (dowozem) 

osadów do suszenia będzie wiązała się z przejazdem maksymalnie dwóch pojazdów 

w ciągu doby. Osady będą umieszczone w hermetycznych kontenerach, bądź przykrywane 

plandekami. W związku z niewielkim ruchem pojazdów emitowana ilość zanieczyszczeń 

z tego źródła nie będzie wywierać istotnego wpływu na stan czystości powietrza. 

Prowadzenie procesu suszenia w zamkniętych halach suszarniczych zminimalizuje emisję 

pyłu do środowiska. Zainstalowane wewnątrz hal wentylatory nic będą służyły wymianie 



powietrza, lecz będą powodowały ruch powietrza usprawniający odbiór wilgoci 
z suszonych osadów. 

Technologia suszenia osadów ściekowych do ok. 90% s. rn. będzie technologią 

bczodpadową - powstały susz będzie miał parametry paliwa alternatywnego, które będzie 

odbierane i spalane w piecu przez, cementownię, a uzyskany popiół wbudowany 

w strukturę klinkieru wytwarzanego przez cementownię. Inwestor podpisał stosowną 

umowę przedwstępną z zakładem cementowym. 

Poza tym w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy inwestor zobowiązał się do: 

- wydzielenia miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów na placu 

budowy oraz w miejscu wykony wania zadania, 

- selektywnego gromadzenia odpadów (poza ziemią z wykopów) w oznakowanych 

kontenerach i pojemnikach, 

- przekazywania wytworzonych odpadów firmom posiadających stosowne zezwolenie 

na transport odpadów do miejsc ich odzysku. 

- kierowania ziemi z wykopów do kształtowania terenów zielonych w obrębie swej 

nieruchomości. 

Wszystkie wymienione wyżej czynności pozwalają stwierdzić, że oddziaływanie 

przedsięwzięcia na środowisko będzie krótkotrwale i będzie ograniczać się do fazy 

budowy. Uciążliwość dla środowiska w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

dotyczyć może jedynie nieznacznej emisji hałasu związanej z transportem osadów oraz 

pracą urządzeń wchodzących w skład instalacji do obróbki osadów^ ściekowych, jednakże 

mieszczącej się w normach ustalonych dla terenu oczyszczalni. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii: 

Jest to przedsięwzięcie w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia 

dla środowiska, w szczególności przy istniejący m uży tkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

{' W ś 
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a) obszary wodno-błotne oraz. inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-

błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszary wybrzeży: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 

c) obszary górskie lub leśne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśny mi. 

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych: 

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć 

wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary 

sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony 

zc względu na wy stępowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000. 

f) obszary na których standardy jakości środow iska zostały przekroczone: 

Inwestycja nie jest realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie history czne, kulturowe lub archeologiczne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będ/.ie na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków. 
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i) obszary przylegające do jezior: 

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nic występują jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrow iskowej: 

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony 

uzdrowiskowej. 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 

do uw arunkow ań wymieniony ch w pkt I i 2 wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać: 

Zasięg oddziały wania planowanego przedsięwzięcia będzie pokry wać się z obszarem, 

na którym będzie realizowana inwestycja. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze: 

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na małą skalę 

i położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce, z dala od granic państwa. 

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej: 

Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia 

na środowisko będzie występować głównie w fazie budowy i będzie dotyczy ć hałasu, 

emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz powstawania odpadów. Uciążliwość 

dla środowiska w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia dotyczyć może jedynie 

nieznacznej emisji hałasu związanej z transportem osadów oraz pracą urządzeń 

wchodzących w skład instalacji do obróbki osadów ściekowy ch, jednakże mieszczącej się 

w normach dla terenu oczyszczalni. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania: 

Informacje zawarte we wniosku pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji 

przedsięwzięcia jak i na ania mogą wystąpić oddziaływania 



na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót i zastosowaniu rozwiązań 

technicznych oddziaływania te będą zminimalizowane i przemijające. 

c) czasu trwania, częstotliwości i odw racalności oddziaływania: 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji będzie miało charakter przemijający, 

natomiast w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia będzie zminimalizowane dzięki 

zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Przewiduje się, że uciążliwości 

związane z eksploatacją urządzeń do przeróbki osadów zamkną się w granicach terenu 

oczyszczalni. 

W wyniku analizy zgromadzonego materiału dowodowego, organ prowadzący 

postępowanie podzielił opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi 

ora/. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie i stwierdził, 

że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych. czy innych 

obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich 

lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony 

ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz. siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, obszarach 

o krajobrazie mającym znaczenie history czne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach 

o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, że ze względu na rodzaj inwestycji oddziaływania 

będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Po przeanalizowaniu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie oraz okoliczności mających znaczenie 

w przedmiotowej sprawie i wszystkich uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu stwierdzono postanowieniem z. dnia 2011-03-02, 

iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia 

na środowisko. 

W każdej fazie postępowania dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału 

stron w postępowaniu. 
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Pismem z dnia 2011-03-03 zgodnie z art. 10 § 1 organ zawiadomił strony, przed 

wydaniem dceyzji, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań. Strony nie zgłosiły żadnych uwag do zgromadzonego materiału 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji. 

Pouczenie: 
1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta 

Bełchatowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których 

mowa w art. 72 ust. I pkt 1—17 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 

z póżn. zm). 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 powyższej ustawy, a także dokonując zgłoszenia 

budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane" (art. 72 ust. la); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem czterech lat od dnia, w który m decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

stała się ostateczna - art. 72 ust. 3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata. jeżeli 

realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki 

określone w decyzji. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza 

prawa własności i -uprawnień osób trzecich. 
Pobfiirm oplats ikaibhwą * wysokrtó 205.CIO zł. Wpłat\ 
doki mamy dnia 2011-111-05 rui KoMi Urzędu Miasta 
Bctchamta nr 23 1540 1245 0096*804 IV37 0001 

lt ', ł '. I V 5\ 

Otrzymują: 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o. o. - ul. Św Faustyny 
Kowalskiej 9. 97-400 Bełchatów ' 
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2. Kowalczyk Jerzy i Krystyna 
3. Wojdyła Dominik 
4. Kołatek Sylwester 
5. Gudajczyk Dariusz i Urszula 
6. lorusiński Waldemar i Jadwiga 
7. 1 orusiński Bogusław 
8. Larczyński Włodzimierz i Barbara 
9. Szrajer Genowefa 
10. Gródzyńska Halina 
11. Szrajer Grzegorz 
12. Pietras Stanisław i Irena 
13. Grabowski Piotr i Barbara 
14. Kowalczyk Zofia 
15. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi - ul, Traugutta 25, 90-113 Lódź 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wr Bełchatowie - ul. Okrzei 

97-400 Bełchatów 

12 



Załącznik nr I do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Znak: WIM 7627-1/11 z dnia 20! i-03-22 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Granice terenu objętego wnioskiem: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowym rozwiązaniu 

gospodarki osadowej zakończonej suszeniem (m.in. za pomocą energii słonecznej) 

mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych z komunalnej oczyszczalni ścieków 

w Bełchatowie i zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110. na działce o numerze 

ewidencyjnym 202/1, w obrębie 22 Miasta Bełchatowa. 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę technicznej sprawności urządzeń oraz 

obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków tak, aby zapewnić możliwość 

przerobu całej ilości osadów i przewiduje m.in.: 

- wykonanie modernizacji stacji odwodniania osadów: zakłada się wybudowanie 

nowego budynku - Stacji Odwadniania Osadów w bezpośrednim sąsiedztwie hal 

słonecznej suszami oraz wymianę wyeksploatowanych pras taśmowych 

na urządzenia wydajniejsze oraz zapewniające lepsze odwodnienie osadu, W celu 

usprawnienia procesu mechanicznego odwadniania osadów planuje się 

wybudowanie zbiornika uśredniającego (zbiornik zamknięty pod powierzchnią 

lerenu). z którego ustabilizowane, uśrednione osady podawane będą do stacji 

odwadniania. Po mechanicznym odwodnieniu osady podawane będą bezpośrednio 

systemem przenośników do projektowanych hal suszarni słonecznych, W budynku 

zlokalizowana zostanie sterownia słonecznej suszarni osadów oraz punkt załadunku 

suszu i zrzut awaryjny osadu odwodnionego na środki transportowe jak również 

punkt przyjmowania osadów odwodnionych z innych oczyszczalni; 

- wykonanie instalacji pomp ciepła: instalacja pomp ciepła zlokalizowana zostanie 

w budynku istniejącej pompowni osadów. Pompy ciepła poprzez instalację 

kolektorów dolnego źródła ciepła umiejscowionych w osadnikach wtórnych, 

wykorzystywały będą ciepło ścieków oczyszczonych do produkcji energii cieplnej 

dostarczanej rurociągiem zasilającym do ogrzewania posadzek hal suszarniczych; 

- wykonanie suszarni osadu - suszamisłonecznej (sześć ciągów technologicznych): 

w celu wysuszenia przefermentowanych mpęhanicznie odwodnionych 
f 
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Załącznik nr I do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Znak: WIM. 7627-1/1 / z dnia 2011-03-22 

komunalnych osadów ściekowych wykorzystywana będzie projektowana suszarnia 

słoneczna składająca się z 8 hal suszarń i czych. Każda hala o wymiarach 

zewnętrznych w rzucie około 12 x 120 m. wykonana jako konstrukcja stalowa 

pokryta płytami poliwęglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady, systemem 

przenośników zadających, podawane będą na początek każdej z hal suszarniczych 

słonecznej suszarni. Następnie odbierane będą przez przerzucarki, które zapewniały 

będą równomierne rozkładanie osadu w halach, mieszanie i przesuwanie suszonego 

osadu na koniec hal. Proces suszenia odbywał się będzie wewnątrz hal 

na ogrzewanej posadzce przy wykorzystaniu wyłącznie energii odnawialnych: 

energii słonecznej i energii wytworzonej przez, pompy ciepła, a odzyskanej 

zc ścieków oczyszczonych. Dzięki specjalnej konstrukcji przerzucarki, susz 

osadowy prze tran sportowy wany będzie ponad suszonym złożem osadów 

na początek hal i systemem przenośników wbudowanych w posadzki 

poszczególnych hal oraz. przenośnikami ukośnymi załadowany będzie do zasobnika 

suszu, a następnie na środki transportowe i wywożony do zagospodarowania. 

Realizacja 8 hal suszarniczych (a nie jak poprzednio zakładano 4 hal), przyniesie 

dodatkowe korzyści, gdyż możliwe będzie przyjmowanie dodatkowej masy osadów 

dosuszenia, nastąpi ponad 4-krotna redukcja masy osadów, a uzyskany wysoki 

stopień suchej masy (ok. 90%). stworzy dodatkową możliwość energetycznego 

wykorzystywania wytworzonego susz.u osadowego w zakładach cementowych; 

sieci międzyobiektowe: wykonanie nowych przewodów międzyobiektowyeh. 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całości oczyszczalni; przełożenie 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przebiegającej po planowanym terenie 

lokalizacji hal suszarniczych. wykonanie sieci grzewczej dostarczającej 

i odbierającej czynnik grzewczy ogrzewania posadzkowego hal, wykonanie 

instalacji dolnego źródła ciepła, dostarczenie siecią zewnętrzną ciepła do pomp 

ciepła, doprowadzenie osadu z komory zasuw przy OBF do zbiornika 

wyrównawczego i nowoprojektowanej stacji odwadniania osadów, odprowadzenie 

odcieku z.e stacji odwadniania osadów-, doprowadzenie wody do stacji odwadniania 

osadówr; 

wykonanie zasilania energetycznego: wykonanie modernizacji rozdzielnic 

oddziałowych lub wymiana na nowe. wykonanie przyłączy energetycznych 
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Załącznik nr I do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Znak: W1M.7627-1/J ! z dnia 2011-03-22 

do nowych i modernizowanych obiektów, wykonanie nowy ch rozdzielni w nowych 

obiektach: 

- wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacją dla nowych obiektów 

(lub rozbudowa istniejącego systemu); 

- wykonanie „zamknięcia" (przykry cie gazoszczelnym dachem) dwóch 

istniejących otwartych basenów fermentacyjnych OBF: w celu ograniczenia 

emisji gazowych do powietrza planuje się zamknięcie dwóch istniejących 

otwartych basenów fermentacyjnych OBF. Każdy z OBF-ów przykry ty zostanie 

dwupowlokową elastyczną membraną, która utworzy suchy zbiornik 

niskociśnieniowy, w kształcie czaszy V* kuli. Zbiornik biogazu będzie pełnił 

funkcję retencyjną i stabilizującą. Poziomy obwód zbiornika jest ukształtowany 

częściowo na wieńcu zbiornika żelbetowego, częściowo na obwodzie trzech 

platform stalowych przeznaczonych do zamontowania mieszadeł. Zbiorniki 

biogazu realizują funkcję retencji biogazu generowanego w OBF-ach i stabilizacji 

nadciśnienia w instalacji. Ujmowany biogaz po oczyszczeniu na biofiltrze/instalacji 

do odsiarczania odprowadzany będzie do atmosfery. Przy instalacji wykonane 

zostaną maszty odgromowe; 

- wykonanie modyfikacji układu odbioru części pływających, pompowni osadu 

wstępnego i części pływających wraz z kolektorami tłoczny mi: części pływające 

zbierające się na powierzchni osadnika wstępnego zbierane będą z użyciem nowego 

zgarniacza powierzchniowego, podwieszonego do istniejącej konstrukcji. 

Po nagromadzeniu dostatecznej ilości, obsługa ręcznie spuszczać je będzie poprzez 

nowy układ spustowy (przewodem przez ścianę osadnika, a nie jak dotychczas 

przez oś zgarniacza) do nowego zbiornika części pływających, zabudowanego wraz 

z nową pompownią w bezpośredniej bliskości osadnika. W pompowni zabudowana 

będzie kompletna instalacja umożliwiająca odbiór osadu z dna osadnika 

(bezpośrednie włączenie przewodu do instalacji) oraz części pływających 

(za pośrednictwem zbiornika czerpnego, umożliwiającego ich gromadzenie oraz 

separację od wody). Na przewodzie do OBF zabudowana zostanie studnia 

z włączeniem przewodu części pływających/osadu z pompowni osadu wstępnego 

i części pływających. Osad wstępny, zgromadzony w leju osadowym, pobierany 

będzie przewodem z dna bezpośrednio do nowej instalacji zabudowanej w nowej 
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Załącznik nr / do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Znak: WIM 7627-1/11 z dnia 201!-03-22 

pompowni. Poprzez rozdrabniacz osad ssany będzie przez pompę i podawany 

do wybranego przez dozór miejsca; 

wymiana urządzeń w istniejącej komorze krat: planuje się wymianę 3 

istniejących urządzeń do separacji skratek na 3 nowocześniejsze o minimalnej 

skratki na zewnątrz. Zamontowanie urządzenia do płukania oraz urządzenia 

transportującego skratki do zamkniętego pojemnika na poziomic „0". a także 

zastosowanie biofiltru w układzie wentylacji przyczyni się do znacznej redukcji 

uciążliwości odorowej , a tym samym zmniejszeniu emisji do środowiska; 

wykonanie magazynu osadu wysuszonego: na magazyn osadu wysuszonego 

zostanie przeznaczony istniejący magazyn (wiata) osadu odwodnionego. 

Modernizacja polegała będzie na zabudowaniu ścian magazynu poliwęglanem 

w celu zapobiegania przed zacinaniem deszczu. Zabudowa wykonana zostanie 

w formie konstrukcji stalowej przykręconej do istniejącej konstrukcji betonowej 

na wysokości 3 ni od powierzchni posadzki do wysokości dachu z każdej strony 

magazynu; 

wykonanie punktu przyjmowania osadów ze źródeł zewnętrznych: w celu 

przyjmowania przez oczyszczalnię osadów pochodzących ze źródeł zewnętrznych 

(innych oczyszczalni) wykonana zostanie stacja odbioru osadów. Zlokalizowana 

w budynku aktualnie funkcjonującej stacji odwadniania osadów w miejsce 

zlikwidowanych pras. Instalacja wyposażona zostanie w układ separacji części 

stałych. Osady przyjmowane będą w postaci płynnej, bezpośrednio z taboru 

asenizacyjnego, a po przejściu przez instalację przekazywane będą do OBF-ów. 

Realizacja punktu przyjmowana osadów ze źródeł zewnętrznych stworzy 

alternatywę zagospodarowania osadów oraz umożliwi koncentrację przeróbki 

osadów w jednym punkcie, co pozytywnie wpływało będzie na ochronę 

środowiska poprzez zmniejszenie emisji i pełną kontrolę nad prowadzeniem 

procesu odzysku osad~" 

przepustowości 650 in /h i prześwicie 3 mm oraz urządzenia transportującego 
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j 6. w w. 

Sekteianal 
Z a k l j J WodociąjOw i Kanalizacji 

„WOD-KAN" SpCtkl i o. o. 

Prezydent .Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 

97-400 Bełchatów 
Pbłjjni 

Bełchatów. 2011-04-04 ; \ 
WIM.7627-1/11 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie ari. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2000 r. Nr 98 poz.. 1071 z późn. zm.) 

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w wydanej w dniu 2011-03-22 znak: 

WIM.7627-1/11 decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: W1M.7627-9/09 z dnia 2009-08-07 w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak. WIM.7627-1/11 z dnia 2011-03-22 jest: 

(•ranicc terenu objętego wnioskiem: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowym rozwiązaniu 

gospodarki osadowej zakończonej suszeniem (m.in. za pomocą energii słonecznej) 

mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych z komunalnej oczy szczalni ścieków 

w Bełchatowie i zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110. na działce 

o numerze ewidencyjnym 202/1. w obrębie 22 Miasta Bełchatowa, 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Zadanie inwestycyjne ma tia celu poprawę technicznej sprawności urządzeń oraz 

obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków tak. aby zapewnić możliwość 

przerobu całej ilości osadów i przewiduje m.in.: 

- wykonanie modernizacji stacji odwodniania osadów: zakłada się wybudowanie 

nowego budynku - Stacji Odwadniania Osadów w bezpośrednim sąsiedztwie hal 

słonecznej suszarni oraz wymianę wyeksploatowanych pras taśmowych 

na urządzenia wydajniejsze oraz zapewniające lepsze odwodnienie osadu. W celu 

p o s t a n a w i a m 
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usprawnienia procesu mechanicznego odwadniania osadów planuje się 

wybudowanie zbiornika uśredniającego (zbiornik zamknięty pod powierzchnią 

terenu), z którego ustabilizowane, uśrednione osady podawane będą do stacji 

odwadniania. Po mechanicznym odwodnieni u osady podawane będą bezpośrednio 

systemem przenośników do projektowanych hal suszarni słonecznych. W budynku 

zlokalizowana zostanie sterownia słonecznej suszarni osadów oraz punkt załadunku 

suszu i zrzut awaryjny osadu odwodnionego na środki transportowe jak również 

punki przyjmowania osadów odwodnionych z innych oczy szczalni; 

- wykonanie instalacji pomp ciepła: instalacja pomp ciepła zlokalizowana zostanie 

w budynku istniejącej pompowni osadów. Pompy ciepła poprzez instalację 

kolektorów dolnego źródła ciepła umiejscowionych w osadnikach wtórnych, 

wykorzystywały będą ciepło ścieków oczyszczonych do produkcji energii cieplnej 

dostarczanej rurociągiem zasilającym do ogrzewania posadzek hal suszamiczych; 

- wykonanie suszarni osadu - suszarni słonecznej (sześć ciągów 

technologicznych): w celu wysuszenia przefermeniowanych mechanicznie 

odwodnionych komunalnych osadów ściekowych wykorzystywana będzie 

projektowana suszarnia słoneczna składająca się z 8 hal suszamiczych. Każda hala 

0 wymiarach zewnętrznych w rzucie około 12 x 120 m, wykonana jako konstrukcja 

stalowa pokryta płytami poliwęglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady, 

systemem przenośników zadających, podawane będą na początek każdej z hal 

suszamiczych słonecznej suszarni. Następnie odbierane będą przez przerzucarki. 

które zapewniały będą równomierne rozkładanie osadu w halach, mieszanie 

1 przesuwanie suszonego osadu na koniec hal. Proces suszenia odbywał się będzie 

wewnątrz hal na ogrzewanej posadzce przy wykorzystaniu wyłącznie energii 

odnawialnych: energii słonecznej i energii wytworzonej przez pompy ciepła, 

a odzyskanej ze ścieków oczyszczonych. Dzięki specjalnej konstrukcji 

przerzucarki. susz osadowy przetransportowywany będzie ponad suszonym złożem 

osadów na początek hal i systemem przenośników wbudowanych w posadzki 

poszczególnych hal oraz przenośnikami ukośnymi załadowany będzie do zasobnika 

suszu, a następnie na środki transportowe i wywożony do zagospodarowania. 

Realizacja 8 hal suszamiczych (a nie jak poprzednio zakładano 4 hal), przyniesie 

dodatkowe korzyści, gdyż możliwe będzie przyjmowanie dodatkowej masy osadów 

do suszenia, nastąpi ponad 4-krotna redukcja masy osadów, a uzyskany wysoki 
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stopień suchej masy (ok. 90%), stworzy dodatkową możliwość energetycznego 

wykorzystywania wytworzonego suszu osadowego w zakładach cementowych; 

- sieci międzyobiektowe: wykonanie nowych przewodów międzyobiektowych, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całości oczyszczalni; przełożenie 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przebiegającej po planowanym terenie 

lokalizacji hal suszarniczych, wykonanie sieci grzewczej dostarczającej 

i odbierającej czynnik grzewczy ogrzewania posadzkowego hal, wykonanie 

instalacji dolnego źródła ciepła, dostarczenie siecią zewnętrzną ciepła do pomp 

ciepła, doprowadzenie osadu z komory zasuw przy OBF do zbiornika 

wyrównawczego i nowoprojektowanej stacji odwadniania osadów, odprowadzenie 

odcieku ze stacji odwadniania osadów, doprowadzenie wody do stacji odwadniania 

osadów; 

- wykonanie zasilania energetycznego: wykonanie modernizacji rozdzielnic 

oddziałowych lub wymiana na nowe, wykonanie przyłączy energetycznych 

do nowych i modernizowanych obiektów, wykonanie nowych rozdzielni w nowych 

obiektach; 

- wykonanie systemu AK Pi A i sterowania z wizualizacją dla nowych ohicktów 

(lub rozbudowa istniejącego systemu); 

- wykonanie „zamknięcia" (przy krycie gazoszczelnym dachem) dwóch 

istniejących otwartych basenów fermentacyjnych OBF: w celu ograniczenia 

emisji gazowych do powietrza planuje się zamknięcie dwóch istniejących 

otwartych basenów fermentacyjnych OBF. Każdy z OBF-ów przykryty zostanie 

dwupowłokową elastyczną membraną, która utworzy suchy zbiornik 

niskociśnieniowy, w kształcie czaszy V* kuli. Zbiornik biogazu będzie pełnił 

funkcję retencyjną i stabilizującą. Poziomy obwód zbiornika jest ukształtowany 

częściowo na wieńcu zbiornika żelbetowego, częściowo na obwodzie trzech 

platform stalowych przeznaczonych do zamontowania mieszadeł. Zbiorniki 

bioga/.u realizują funkcję retencji biogazu generowanego w OBF-ach i stabilizacji 

nadciśnienia w instalacji. Ujmowany biogaz po oczyszczeniu na biofiltrze/instalacji 

do odsiarczania odprowadzany będzie do atmosfery. Przy instalacji wykonane 

zostaną maszty odgromow e: 

- wy konanie modyfikacji układu odhioru części pły wający ch, pompow ni osadu 

wstępnego i części pływający ch w raz z kolektorami tłocznymi: części pływające 

zbierające się na powierzchni osadnika wstępnego zbierane będą z uży ciem nowego 
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zgarniacza powierzchniowego, podwieszonego do istniejącej konstrukcji. 

Po nagromadzeniu dostatecznej ilości, obsługa ręcznie spuszczać jc będzie poprzez 

nowy układ spustowy (przewodem prze/, ścianę osadnika, a nie jak dotychczas 

przez oś zgarniacza) do nowego zbiornika części pływających, zabudowanego wraz 

z nową pompownią w bezpośredniej bliskości osadnika, W pompowali zabudowana 

będzie kompletna instalacja umożliwiająca odbiór osadu z dna osadnika 

(bezpośrednie włączenie przewodu do instalacji) oraz części pływających 

(za pośrednictwem zbiornika czerpnego, umożliwiającego ich gromadzenie oraz 

separację od wody). Na przewodzie do OBF zabudowana zostanie studnia 

z włączeniem przewodu części pływających/osadu z pompowni osadu wstępnego 

i części pływających. Osad wstępny, zgromadzony w leju osadowym, pobierany 

będzie przewodem z dna bezpośrednio do nowej instalacji zabudowanej w nowej 

pompowni. Poprzez rozdrabniać/ osad ssany będzie przez pompę i podawany 

do wybranego przez dozór miejsca; 

- wymiana urządzeń w istniejącej komorze krat: planuje się wymianę 3 

istniejących urządzeń do separacji skratek na 3 nowocześniejsze o minimalnej 

przepustowości 650 mVh i prześwicie 3 mm oraz urządzenia transportującego 

skratki na zewnątrz. Zamontowanie urządzenia do płukania oraz urządzenia 

transportującego skratki do zamkniętego pojemnika na poziomie „0". a także 

zastosowanie bioliltru w układzie wentylacji przyczyni się do znacznej redukcji 

uciążliwości odorowej. a tym samym zmniejszeniu emisji do środowiska; 

- wykonanie magazynu osadu wysuszonego: na magazyn osadu wysuszonego 

zostanie przeznaczony istniejący magazyn (wiata) osadu odwodnionego. 

Modernizacja polegała będzie na zabudowaniu ścian magazynu poliwęglanem 

w celu zapobiegania przed zacinaniem deszczu. Zabudowa wykonana zostanie 

w formie konstrukcji stalowej przykręconej do istniejącej konstrukcji betonowej 

lia wysokości 3 m od powierzchni posad/ki do wysokości dachu z każdej strony 

magazynu; 

- wykonanie punktu przyjmowania osadów ze źródeł zewnętrznych: w celu 

przyjmowania przez oczyszczalnię osadów pochodzących ze źródeł zewnętrznych 

(innych oczyszczalni) wykonana zostanie stacja odbioru osadów. Zlokalizowana 

w budynku aktualnie funkcjonującej stacji odwadniania osadów w miejsce 

zlikwidowanych pras. Instalacja wyposażona zostanie w układ separacji części 

stałych. Osady przyjmowane będą w postaci płynnej, bezpośrednio z taboru 
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asenizacyjnego, a po pr/ejściu przez instalację przekazywane będą do OBF-ów, 

Realizacja punktu przyjmowana osadów ze źródeł zewnętrznych stworzy 

alternatywę zagospodarowania osadów oraz umożliwi koncentrację przeróbki 

osadów w jednym punkcie, co pozytywnie wpływało będzie na ochronę 

środowiska poprzez zmniejszenie emisji i pełną kontrolę nad prowadzeniem 

procesu odzysku osadów; 

a powinno być: 

Granice terenu objętego wnioskiem: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowym rozwiązaniu 

gospodarki osadowej zakończonej suszeniem (m.in. za pomocą energii słonecznej) 

mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych z komunalnej oczyszczalni ścieków 

w Bełchatowie i zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110, na działce 

o numerze ewidencyjnym 202/1, w obrębie 22 Miasta Bełchatowa. 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę technicznej sprawności urządzeń oraz 

obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków tak. aby zapewnić możliwość 

przerobu całej ilości osadów i przewiduje m.in.: 

- wykonanie nowej stacji odwodniania osadów: projektowane obciążenie 

oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi 99 667 

RLM i nie ulegnie ono zmianie w związku z przewidywaną rozbudową sieci 

kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Aktualne obciążenie funkcjonującej 

oczyszczalni wg danych za 2010r. w oparciu o faktyczny ładunek BZT* w ściekach 

surowych wynosi 70 703 RLM. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowoduje 

zwiększenie ilości osadów ściekowych powstających na oczyszczalni maksymalnie 

o 10%. Możliwość przy jmowania osadów ze źródeł zewnętrznych zostanie określona 

po uzyskaniu pełnej zdolności suszenia i w przypadku wystąpienia rezerw określona 

na właściwym poziomie. Przewidywana roczna ilość osadów (po odwodnieniu) 

to 9 162 000 kg/rok. Przewidywana roczna ilość osadów po wysuszeniu do ok. 

90 % s.m. wynosić będzie 2 036 000 kg/rok. W związku z powyższym zakłada się 

wybudowanie nowego budynku - stacji odwadniania osadów w bezpośrednim 

sąsiedztwie hal słonecznej suszarni oraz wymianę wyeksploatowanych pras 

taśmowych na urządzenia wydajniejsze oraz zapewniające lepsze odwodnienie 



osadu. Pod względem funkcjonalnym stacja odwadniania osadów będzie obejmować 

trzy główne części zlokalizowane w wydzielonych częściach budynku: hala 

odwadniania osadu, hala załadunku osadu wysuszonego, hala przyjmowania 

dowożonych osadów odwodnionych i awaryjnego zrzutu osadu odwodnionego. 

W celu usprawnienia procesu mechanicznego odwadniania osadów planuje się 

wy budowanie zbiornika uśredniającego, z. którego ustabilizowane, uśrednione osady 

podawane będą do stacji odwadniania. Po mechanicznym odwodnieniu osady 

podawane będą bezpośrednio systemem przenośników do projektowanych hal 

suszarni słonecznych. W budynku zlokalizowana zostanie sterownia słonecznej 

suszami osadów oraz punkt załadunku suszu i zrzut awaryjny osadu odwodnionego 

na środki transportowe jak również punkt przyjmowania osadów odwodnionych 

z innych oczyszczalni. Na obecnym etapie nie zakłada się przyjmowania osadów 

z zewnątrz, tj. z innych oczyszczalni, lecz punkt przyjmowania osadów będzie 

w sytuacjach awaryjnych umożliwiał odbiór niedosuszonych osadów własnych 

Inwestora - np. w sezonie zimowym, gdzie warunki nasłonecznienia 

są niewystarczające do otrzymania 90% s.m. - a następnie zawracany do ponownego 

suszenia na halach suszarniczych. Osady z innych oczyszczalni będą przyjmowane 

tylko i wyłącznie w razie gdy zaistnieje technologiczna możliwość w ilościach 

odpowiadających możliwościom suszami (w okresie letnim wolne powierzchnie 

słonecznej suszarni osadów). Zasadnicze wyposażenie hali załadunku osadu 

wysuszonego stanowić będzie silos na osad wysuszony. Pojemność silosa wynosić 

będzie 15-20m\ Układ rozładunku silosa znajdował się będzie wewnątrz hali. Układ 

ten ma zapewnić równomierny załadunek suszu na skrzynię ładunkową samochodu 

ciężarowego (maksymalne wymiary zewnętrzne całego zestawu transportowego: 

szerokość 2.55 m. długości 8,6 m, wysokość 3,30 m). Osad załadowywany będzie 

na środki transportowe przy zamkniętej bramie wjazdowej, dlatego też wymiary 

wewnętrzne hali muszą zapewnić w jazd całego zestawu transportowego do wnętrza 

hali. Załadunek silosa wysuszonym osadem odbywać się będzie układem 

przenośników. Początek tego układu transportu znajdować się będzie w suszarni 

słonecznej osadów, koniec stanowić będzie wlot do silosa. Opróżnianie silosa 

z wysuszonego osadu odbywać się będzie grawitacyjnie do samochodu ustawionego 

pod silosem za pośrednictwem układu dozującego równomiernie na przyczepę bez 

konieczności jej przemieszczania podczas załadunku. Silos wyposażony będzie 

w układ kontrolowanego opróżniania (tj. układ załadunku osadu na samochód) oraz 
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układ monitoringu suchej masy osadu. Realizacja punktu przyjmowana osadów 

stworzy alternatywę zagospodarowania osadów oraz umożliwi koncentrację 

przeróbki osadów w jednym punkcie, co pozytywnie wpływało będzie na ochronę 

środowiska poprzez zmniejszenie emisji i pełną kontrolę nad prowadzeniem procesu 

odzysku osadów. Zmniejszy również koszty transportu wewnętrznego; 

- wykonanie instalacji pomp ciepła: instalacja pomp ciepła zlokalizowana zostanie 

w budynku istniejącej pompowni osadów. Pompy ciepła poprzez instalację 

kolektorów dolnego źródła ciepła umiejscowionych w osadnikach wtórnych, 

wykorzystywały będą cicpł o ścieków^ oczyszczonych do produkcji energii cieplnej 

dostarczanej rurociągiem zasilającym do ogrzewania posadzek hal suszarniczych; 

- wykonanie suszarni osadu - suszarni słonecznej (osiem ciągów technologicznych): 

W celu wysuszenia przefermentowanych mechanicznie odwodnionych komunalnych 

osadów ściekowych wykorzystywana będzie projektowana suszarnia słoneczna 

składająca się z 8 hal suszarniczych. Każda hala o wy miarach zewnętrznych w rzucie 

około 12 x 120 m, wykonana jako konstrukcja stalowa pokryta płytami 

poliwęglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady, systemem przenośników 

zadających, podawane będą na początek każdej z hal suszarniczych słonecznej 

suszarni. Następnie odbierane będą przez przerzucarki. które zapewniały będą 

równomierne rozkładanie osadu w halach, mieszanie i przesuwanie suszonego osadu 

na koniec hal. Proces suszenia odbywał się będzie wewnątrz hal na ogrzewanej 

posadzce przy wykorzystaniu wyłącznie energii odnawialnych: energii słonecznej 

i energii wytworzonej przez pompy ciepła, a odzyskanej ze ścieków oczyszczony ch. 

Dzięki specjalnej konstrukcji przerzucarki, susz osadowy przetransportowywany 

będzie bez kontaktu z suszonym złożem osadów na początek hal i systemem 

przenośników wbudowanych w posadzki poszczególnych hal oraz przenośnikami 

ukośnymi załadowany będzie do zasobnika suszu, a następnie na środki transportowe 

i wywożony do zagospodarowania. Realizacja 8 hal suszarniczych (a nie jak 

poprzednio zakładano 4 hal), przy niesie dodatkowe korzyści, gdyż możliwe będzie 

przyjmowanie dodatkowej masy osadów do suszenia, nastąpi ponad 4-krotna 

redukcja masy osadów, a uzyskany wysoki stopień suchej masy (ok. 90%). stworzy 

dodatkową możliwość energetycznego wykorzystywania wytworzonego suszu 

osadowego w zakładach cementowych jako paliwo alternatywne: 

- sieci międzyobieklowe - wykonanie nowych przewodów międzyobiektowych. 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całości oczyszczalni; przełożenie 
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kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przebiegającej po planowanym terenie 

lokalizacji hal suszamiczych, wykonanie sieci grzewczej dostarczającej 

i odbierającej czynnik grzewczy ogrzewania posadzkowego hal, wykonanie instalacji 

dolnego źródła ciepła, dostarczenie siccią zewnętrzną ciepła do pomp ciepła, 

doprowadzenie osadu z komory zasuw przy OBF do zbiornika wyrównawczego 

i nowoprojektowanej stacji odwadniania osadów, odprowadzenie odcieku z.e stacji 

odwadniania osadów, doprowadzenie wody do stacji odwadniania osadów; 

- wykonanie zasilania energety cznego - wykonanie modernizacji rozdzielnic 

oddziałowych lub wymiana na nowe, wykonanie przyłączy energetycznych 

do nowy ch i modernizowanych obiektów, wykonanie nowych rozdzielni w nowych 

obiektach; 

- wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacją dla nowych obiektów 

(lub rozbudowa istniejącego systemu): 

- wykonanie modyfikacji układu odbioru części pływających, pompowni osadu 

wstępnego i części pływających wraz z kolektorami tłocznymi: części pływające 

zbierające się na powierzchni osadnika wstępnego zbierane będą z użyciem nowego 

zgarniacza powierzchniowego, podwieszonego do istniejącej konstrukcji. 

Po nagromadzeniu dostatecznej ilości, obsługa ręcznie spuszczać je będzie poprzez 

nowy układ spustowy (przewodem przez ścianę osadnika, a nic jak dotychczas przez 

oś zgarniacza) do nowego zbiornika części pły wających, zabudowanego wraz z nową 

pompownią w bezpośredniej bliskości osadnika. W pompowni zabudowana będzie 

kompletna instalacja umożliwiająca odbiór osadu z dna osadnika (bezpośrednie 

włączenie przewodu do instalacji) oraz części pływających (za pośrednictwem 

zbiornika czerpnego, umożliwiającego ich gromadzenie oraz separację od wody). 

Na przewodzie do OBF zabudowana zostanie studnia z włączeniem przewodu części 

pływających/osadu z pompowni osadu wstępnego i części pływających. Osad 

pobierany z dna OBF poprzez rozdrabniacz będzie transportowany rurociągiem 

do pras w nowej stacji odwadniania osadów, len sposób transportu wyeliminuje 

uciążliwość odorową na tym odcinku; 

- wy miana urządzeń w istniejącej komorze krat: planuje się wymianę 3 

istniejących urządzeń do separacji skratek na 3 nowoczesne sita wraz. z układem 

transportu, płukania i prasowania skratek. Skratki trafiać będą do zamkniętego 

pojemnika usytuowanego na poziomie ,.0". Ponadto obiekt wyposażony zostanie 

w nowy układ wentylacji z dezodoryzacją usuwanego powietrza na biofiltrze. 
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Zamontowanie urządzenia do płukania oraz urządzenia transportującego skratki 

do zamkniętego pojemnika na poziomie „0", a także zastosowanie biofiltru 

w układzie wentylacji przyczyni się do znacznej redukcji uciążliwości odorowej, 

a tym samym zmniejszeniu emisji do środowiska. 

Uzasadnienie 

Oczywista omyłka w decyzji z dnia 2011-03-22 znak: WIM.7627-1/II wymagała 

sprostowania, ponieważ niezgodnie z zamierzeniem i zmienioną na wezwanie 

WOOS-II.4240.44.2.201 l.bm Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi kartą 

informacyjną został sporządzony załącznik nr 1 do decyzji - Charakterystyka 

przedsięwzięcia. Sprostowanie polega na prawidłowym określeniu charakterystyki 

przedsięwzięcia. Nadmienić należy, iż postępowanie o zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak: WIM.7627-9/09 z dnia 2009-08-07 prowadzono na podstawie 

zmienionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, a oczywista omyłka pojawiła się tylko 

w załączniku do wydanej decyzji w wyniku przekopiowania tekstu z karty informacyjnej 

załączonej pierwotnie do wniosku o zmianę decyzji, a nie z karty zmienionej na wezwanie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Prezydenta Miasta 

Bełchatowa w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

i.p !a M as!a Bełchatowa 
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Otrzymują: 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp z o o 
Kowalskiej 9,97-400 Bełchatów ' ' ' - ul. Św. Faustyny 
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2. Kowalczyk Jer/y i Krystyna 
3. Wojdyła Dominik 
4. Kołatek Sylwester 
5. Gudajczyk Dariusz i Urszula 
6. Fonisiński Waldemar i Jadwiga 
7. Forusiński Bogusław 
X. Larczyński Włodzimierz i Barbara 
9. Szrajer Genowefa 
10. Gródzyńska Halina 
11. Szrajer Grzegorz 
12. Pietras Stanisław i Irena 
13. Grabowski Piotr i Barbara 
14. Kowalczyk Zofia 
15. a/a 

lh> wiadomości: 

1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - ul. Traugutta 25.90-113 Lodź 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie - ul. Okrzei 

97-400 Bełchatów 
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