
Ka rta i nformacyj na przedsięwzięcia
zgodnie z art.3 ust. 1pkt5 ustawyzdnia 3 października 20OBr. o udostępnianiu informacjio środowisku

ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U' Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm')

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
lnwestycja stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego podlega pod 53 ust.1 pkt 33i37.lnstalacja ta
składa się z jednego zbiornika magazynoWego dla skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z parownicą
własną zbiornika, dwóch parownic o wydajności ok. 176oNm3/h każda oraz stacji redukcyjnej
za kończo nej zespołem zaporowo-u pustowym
Najbliższa zabudowa (budynek produkcyjny na działce 2a1'l6) oddalona jest ponad 19m od zbiornika
LNG, oddziaływanie inwestycji obejmuje działki 24I/6,24L/5 - zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wvmiarv zbiornika:
- średnica - do 3,50m,
- długość - do 15,00m,
- powierzchnia - do 185,00m2,
- objętość - 60m3 (+/- a%).

Wvm i a rv qłów n e p a r ow n i c:]...-' - szerokość _ do 3,50m,
- długość - do 3,50m,
- wysokość - do B,00m.
Stacia redukcvina:
- długość maks. _ do 4,50m,
- szerokość maks. _ do 1,50m,
- wysokość maks. - do 2,50m.

/W punkcie tym noleży wskazać na rodzaj przedsięwzięcie zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9listopado
2oL0r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaływoć ną środowisko (Dz. tJ' z 2o7or. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),
jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc itp'), a także usytuowanie (np. wzgtędem istniejqcej
zabudowy)/

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
Naziemne obiekty instalacji LNG wraz z ogrodzeniem terenu będą zajmowały teren o powierzchni ok. 330m2

(jeden zbiornik pionowy wraz z parownicą własną, dwie parownice atmosferyczne, stacja redukcyjna _ wszystko

- ulokowane na betonowych fundamentach). ogrodzenie wykonane wokół instalacji zamykać będzie strefy

zagrożenia wybuchem. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew, teren zajęty przez projektowaną stację
jest w tej chwili niezagospodarowany. Na etapie realizacji i eksploatacji nie występują szkodliwe emisje do

atmosfery. okresowo będzie wykonywana analiza spalin przy pomocy analizatora. lnwestycja zlokalizowana

będzie na działkach 241'/6i 241"/5, obręb Jastrzębie, Gmina Bartniczka.

obsługa kom unikacvina:
1". Lokalizacia wiazdu iwviazdu:

Dojazd do instalacji będzie realizowany poprzez istniejące drogi wewnętrzne zakładu na dz.24']'/5,241'/6,
24t/8, będące zjazdami z drogi na dz. nr 252/1''

2. llość mieisc parkingowo - postoiowvch na terenie obietvm inwestvcia:
Jedno miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego na czas rozładunku na placu przy stacji gazu na terenie
działek 241'/5 i 24L/6,
i na terenach przyległych:
nie dotyczy.

3. llość samochodów osobowvch szt./dobe:
Jeden samochód raz dobę'

4. llość samochodów cieżarowvch i innvch poiazdów szt./dobe:
.Jeden samochód raz na dobę



/W punkcie tym noleży m.in. podoć gaboryty planowanych obiektow budowlanych wrqZ ze wskoząniem jaki procent
powierzchni dziqłki zostanie wyłqczony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponodto wskazane jest także
porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowonym jego zagospodarowan!em. Noleży opisać też szatę rośIinnq
w granicach nieruchomości, a także wskazoć, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szoty roślinnej (np.
wycinkę drzew - jakich, ile, na jakiej powierzchni itp.)/

3. Rodzaj technologii.
Na potrzeby odbiorcy zostanie wybudowana instalacja technologiczna służąca do zgazowania skroplonego
metanu.
Gaz ziemny jest gazem, który można skroplić w nast. warunkach:
- tem p e ratu r a T K=-162' C,

- ciśnienie atmosferyczne.
Transport i magazynowanie LNG polega W głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu.
W instalacji do rozprężania gazu ziemnego zastosowany zostanie ,,podwójny" zbiornik, między ścianami którego
zostanie wytworzona próżnia, jako idealny izolator. Próżnia ta pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temp. -L62"C.
LNG będzie przywożony cysternami i roztankowywany do zbiornika. Proces ten jest zabezpieczony w taki sposób,
aby nie utracić ciekłego stanu gazu. W parownicach atmosferycznych skroplony gaz ziemny będzie odparowywany
(zgazowany) w takiej ilości, na jaka będzie zapotrzebowanie odbiorcy.
W celu podgrzania i ustabilizowania ciśnienia gaz z parownic będzie transportowany rurociągiem do stacji
redukcyjnej, za którą znajdować się będzie zespół Zaporowo-upustowy. Tam odpowiednie urządzenia ustabilizują
kluczowe jego parametry. W taki sposób przygotowanv gazjest gotowy do przesyłania gazociągiem' Do zespołu_-
zaporowo-upustowego stacji doprojektowany zostanie gazociąg wylotowy średniego ciśnienia. Gaz, który będzie
magazynowany i rozprowadzany gazociągiem średniego ciśnienia (do 0,5MPa) do zakładu jest gazem ziemnym
Z grupy GZ-50, takim jaki głównie jest w Polsce używany, o właściwościach stałych i znormalizowanych.
Hałas podczas realizacji budowy będzie występował sporadycznie podczas: wykonywania odwiertów
geotechnicznych (silnik wiertnicy _ 1 dzień do 8 godzin), podczas rozładunku betonu dla fundamentów (do 3 dni
do 8 godzin/dobę, silnik autobetoniarki), podczas rozładunku urządzeń (1- dzień, silnik dźwigu samojezdnego).
Podczas eksploatacji hałas będzie występował sporadycznie podczas rozładunku autocysterny LNG (pompa
kriogeniczna,1'-2 godzin, 1--2 razy w tygodniu). Wszystkie emitory hałasu są urządzeniami dopuszczonymi do
eksploatacji odpowiednimi dokumentami. lnstalacja regazyfikacji LNG podczas pracy nie emituje żadnego hałasu
(podgrzewacz posiada palnik atmosferyczny).

lW punkcie tym naIeży opisać technologię, jaka zostanie zastosawqną do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko
n i ektorych p rzed si ęwzięć (in sta lo cj i)./

4. Ewentualne warianty przedsięWzięcia.
Projektowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na otaczające środowisko, poprzez ograniczenie
spalania paliw kopalnych. W przypadku wariantu Zerowego, czyli niepodejmowania przedsięwzięcia, niezasileni 

.-
gazem ziemnym odbiorcy będą zmuszeni do kontynuowania wykorzystywania dotychczasowych surowców
energetycznych.

Najbliżej położony naturalny ciek wodny położony jest w minimalnej odległości ok. 350m na północny_zachód od
projektowanej in stalacji.
Planowana inwestycja położona jest w odległości ok.3100m na południe od granicy najbliŹszego obszaru
chronionego krajobrazu w ramach sieci Natura 2000 - Doliny Drwęcy. Następny najbliżej położony obszar w
ramach sieci Natura 2000 to Jar Grądowy Cielęta, będący rezerwatem, którego granica znajduje się ol<. 3900m na
północny-zachód od planowanej inwestycji. W tej samej odległości od planowanej inwestycji znajduje się
Brodnicki Park KrajobraZoWy. lnwestycja nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków, dla których powołano obszar. Nie pogorszy ona również spójności i integralnościsieci Natura 2000.

/W punkcie tym należy przedstawic informacje o ewentuolnych wariantach planowanego przedsięwzięcia.
Należy przy tym podkreślic, że w przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie
przeprowodzana oceno oddzioływania no środowisko - konieczne będzie szczegołowe opisanie analizowanych wariantow
plonowanego przedsięwzięcia (w raporcie o oddziaływoniu no środowisko), uzasadnienia ich wybaru i określenio ich
przewidywanego oddziaływania no środowisko. Będzie to dotyczylo m.in' przewidywanych skutkow dla środowiska w
przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw' wariantu zerowego), rozwiqzania proponowanego przez wnioskodawcę i
jego racjonalnego wariantu, wariontu najkorzystniejszego dla środowiską' Informacje o ww. wąriantach powinny uwzględniać



także ich przewidywane oddziaływanie obszary Natura 2o0O.
rodzajów technologii, rozwiqzań technicznych, itp., przy czym
wn iosku. /

dotyczyć aspektow lokoliza cyjnych,
z tych rozwiqzań sq przedmiotem

Wariantowanie może
musi być jasne, ktore

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowcóW, materiałóW, paliW oraz energii.
Przewiduje się do podgrzewania gazu wykorzystanie elektrycznego podgrzewacza, nie przewiduje się
wykorzystywania wody oraz gazu.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 0
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: 0
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 0
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

. elektryczną: podgrzewacz o mocy ok' 12 kW/ga\ĄA
r cieplną: 0 kW/MW,
t gazową: om3/h.

lnstalacja nie pobiera wody i nie odprowadza ścieków.

/nformacje tu ząwarte będq wynikoć ząrówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jok rownież z
uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodąwcq a zokładem energetycznym, wodociqgami, itp' Wskazane jest, aby
szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentocji technicznej (operatu
,uodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp')/

6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Zbiornik LNG zaopatrzony jest W manometr do kontroli ciśnienie gazu, W przypadku potrzeby podwyższenia lub
zmniejszenia ciśnienia w zbiorniku mozna tego dokonać za pomocą zaworów umieszczonych na zbiorniku.
W przypadku Wzrostu ciśnienia zbiornik jest zabezpieczony zaworami bezpieczeństwa, podobnie jak rurociągi
iparownice. LNG w razie ulotu (w przypadku awarii, wwyniku czynników niezależnych)w temperaturze iciśnieniu
otoczenia bardzo szybko zmienia postać na gazową i "rozchodzi się" w powietrzu _ jest lżejszy od powietrza i nie
magazynuje się w miejscu ulotu w odróżnieniu do gazu propan - butan, który jest cięższy od powietrza' lnstalacja
pracuje bezgłośnie. Jedynie podczas napełniania zbiorników jest możliwa emisja niewielkiego hałasu jednak nie
powinna być na tyle silna aby przekroczyć granice Wyznaczonego terenu '

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uworunkowanioch informacje zawarte w tym punkcie będq miały
kluczowe znaczenie. Noleży tu wskązoć w szczególności działania, rozwiqzania techniczne czy technologiczne, ktorych
zastosowqnie ma zapewnić, że oddziaływanie planowdnego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska
poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prqwny inwestor lub nie spowoduje uciqżliwości, tam gdzie tych

,.standardów nie ustalono (np,w przypadku odorów). Rozwiqzania te muszq być spójne z założeniami projektu budowlanego
(lub innych dokumentaw, jak operaty wodnoprawne). oznocza to, że rozwiqzania takie jak osłony przeciwhałasowe,
wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczanio, odazotowonia spalin, separatory, osodniki, hermetyzacja obiektu, itp.
zostonq tu wymienione, jeśli urzqdzenio, instalacje czy technologia, ktora zostanq zdstosowane (wskazane poźniej w projekcie
budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypądku hąłąsu, zanieczyszczeń
powietrzo, zanieczyszczeń wod czy pól elektromagnetycznych)/

7. Rodzaje iprzewidywane ilości Wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przY
za s t o s owa 
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utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): nie dotyczy;

' rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szczelnych pojemnikach): nie dotyczy;
ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących
uciążliwości (np. odory): nie dotyczy.

lnstalacja pracuje bezgłośnie' Jedynie podczas napełniania zbiorników jest możliwa emisja hałasu jednak nie
powinna być na tyle silna aby przekroczyć granice WyZnaczonego terenu.
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Podczas pracy i eksploatacji instalacji nie będą wytworzone odpady. odpady mo8ą powstawać jedynie podczas
budowy instalacji, będą one na bieżąco utylizowane.

/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardow jakaści środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność
ograniczania uciqżliwości (związanej chocby z odoromi)./

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Nie dotyczy (ze względu na odległość od granic państwa). Brak potrzeby ich zagospodarowania odpadów
z powodu braku ich wytworzenia.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencjq o ocenacft oddziaływonio no środowisko w kontekście
transgranicznym (Dz. U. z 7999r. Nr 96 poz. 1110) i art. L08 _L12 ustawy ooś zachodzq przesłanki do przeprowodzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgronicznym./

9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia2oa4r. o ochronie przyrody
znajduiące się W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięWzięcia.
Na terenie powiatu zlokalizowano obszar chronionego krajobrazu Natura 2000 o nazwie Dolina Drwęcy. Zasięg
oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach działek nr 241'/6 i 24L/5, które nie przylegają do
chronionych terenów. odległość od granicy chronionego terenu do zbiornika LNG wynosiok.3100m. W odległości
3900m od planowanej inwestycji znajdują się również rezerwat Jar Grądowy Cielęta, którego granica znajduje się
ok. 3900m na północny-zachód od planowanej inwestycji. W tej samej odległości od planowanej inwestycji-
znajduje się Brodnicki Park Krajobrazowy. lnwestycja nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków, dla których powołano obszar. Nie pogorszy ona również spójności i integralności sieci Natura
2000.

/W punkcie tym noleży odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodawe, rezerwoty, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody, obszary Natura 20a0, itp.), które znajdujq się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogq zostać
narażone na jego oddziaływanie. W przypodku obsząrow Natura 2OO0 ząwsze należy wskazać odległość, w ktorej znajdujq się
nojbliższe obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. zagrożeniami) miejsco występowonia siedlisk i
gotunkow chronionych w ramąch Europejskiej Sieci EkoIogicznej Natura 20OO. Ponadto, W przypodku braku możliwości
wystqpienia oddziaływonia no obszary Notura 2000 zawsze noleży ten fakt uzasadnić./

[-s J,.. v-
t 1" arrl('Yvli f ; r"t,
/r;;;;;;;;;;;il.;


