9.

Zastosować dmuchawę
niż

biogazu Dl, D2 (2 szt.) o mocy akustycznej me

większej

76 dB.

podajnik wsadu Pl, P2 (2 szt.) o mocy akustycznej nie większej niż 83 dB.
Zastosować wentylator suszami kontenerowej WSI-WS4 (4 szt.) o mocy akustycznej
nie większej niż 78 dB.
12. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz jakość
zapachową powietrza, na terenie inwestycji utworzyć pas zieleni pełniący funkcje
izolacyjne.

10.
11.

III.

Zastosować

wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie
oddziaływania na klimat akustyczny w porze dziennej i nocnej. Pomiary wykonać
po upływie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić
Burmistrzowi Nowego Miasteczka w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu
do użytkowania. Pomiary hałasu przeprowadzić w czasie pracy wszystkich źródeł
hałasu
zlokalizowanych na terenie zakładu, na punkcie referencyjnym
usytuowanym na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej, tj. działka nr 462/6,
79,80.

Przedsięwzięcie

IV. rzed
rozpoczęciem
realiacji
przedsięwzięcia
nie
jest
wymagane
przeprowadzenie:
1. oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie pozwolenia
na budowę;
2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
UZASADNIENIE
Dnia 7 sierpnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wGorzowie
Wielkopolskim wpłynęło pismo Burmistrza Nowego Miasteczka z 4 sierpnia 2015 L , znak:
IGKiSŚ.6220.01.2015 .BB dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą: "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do l MW w miejscowości
Gołaszyn, w gminie Nowe Miasteczko".
Do pisma dołączono:
Wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla omawianego przedsięwzięcia;
"Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Gołaszyn,
w gminie Nowe Miasteczko", sporządzonym w Kielcach w lipcu 2015 L przez
mgr Przemysława Kruk, lic. Karolinę Kruk.
Przedłożony do uzgodnienia raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji
na środowisko wymagał uzupełnień, dlatego pismem z 25 sierpnia 2015 r., znak: WOOŚ
II.4242.76.2015.PT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu.
Stosowne uzupełnienia wniesiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim przy piśmie z 24 września 2015 L, które wpłynęło do organu
29 września 2015 L
Przedłożony do uzgodnienia raport wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania
formalne wynikające z art. 66 ustawy o aaś. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko przeprowadzono analizy, określono oddziaływanie i potencjalne zagrożenia
środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

Postanowienie z dnia 27 października 2015 r., znak: WOOŚ-lI. 4242. 76.20 /5. PT
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