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DECYZJA 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.
85 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z  art. 104 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.
zm.), a także § 3 ust.  1  rozporządzenia 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.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Nawrota z siedzibą przy ul. winogronowej
6, 62-510 Wola Podłężna, reprezentującego firmę Green Energia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy
ul.  Piątkowskiej  161,  60-650  Poznań,  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  polegającego na  budowie  i  wyposażeniu
samodzielnego  zakładu  produkcji  brykietu  ze  słomy na  dz.  nr  ew.  200,  obręb  Genowefa,  gm.
Kleczew  i  przeprowadzeniu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach 

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia  polegającego  na   budowie  i  wyposażeniu  samodzielnego  zakładu  produkcji
brykietu ze słomy na dz. nr ew. 200, obręb Genowefa, gm. Kleczew.

Uzasadnienie

W dniu 26.09.2014 r. Pan Radosław Nawrot z siedzibą przy ul. Winogronowej 6, 62-510
Wola  Podłężna,  reprezentujący  firmę  Green  Energia  Polska  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  przy  
ul.  Piątkowskiej  161,  60-650  Poznań,  wystąpił  do  tutejszego  Urzędu  o  wydanie  decyzji  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  
na budowie i wyposażeniu samodzielnego zakładu produkcji brykietu ze słomy na dz. nr ew. 200,
obręb Genowefa, gm. Kleczew.

Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia 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 związku z tym zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania  
na środowisko może być wymagana.
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Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na dz. nr ewid. 200, obręb Genowefa o powierzchni
14,285  ha  i  obecnie  stanowi  nieużytek.  Zgodnie  z  informacjami  przedstawionymi  w  karcie
informacyjnej  przedsięwzięcia,  przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  polegać  na  budowie  
i  wyposażeniu  samodzielnego zakładu produkcji  brykietu ze  słomy,  który zajmować się  będzie
przetwarzaniem  biomasy  na  granulat  energetyczny.  W  ramach  przedsięwzięcia  zostanie
wybudowana  hala  technologiczna,  zostaną  utwardzone  dojazdy,  zostanie  posadowiona  waga
samochodowa,  a  zakład  będzie  wyposażony  w  niezbędną  infrastrukturę.  Ponadto  

na przedmiotowym terenie  zostanie  posadowiony zbiornik bezodpływowy o pojemności  9  m3 
na ścieki bytowe. Linia technologiczna granulatu będzie rozmieszczona w nowym budynku. W hali
zostaną  wydzielone  następujące  pomieszczenia:  magazyn  wyrobu  gotowego,  produkcyjne  oraz
sanitarne i biurowe. W części hali zostanie usytuowana suszarnia bębnowa połączona z kotłem  
na  biomasę.  Surowiec  będzie  magazynowany  na  wydzielonej  części  placu  pod  zadaszeniem.
Zakładana  produkcja  granulatu  wyniesie  5  Mg/godz.,  30  400  Mg/rok.  Podstawowym  źródłem
biomasy będzie  trawa i  słoma w postaci  sprasowanych balotów w ilości  ok.  30,4 tys.  ton/rok.
Surowiec do produkcji pozyskiwany będzie od okolicznych rolników. Gotowym produktem będzie
brykiet  energetyczny,  który  stosowany  będzie  jako  paliwo  energetyczne  wykorzystywane  
w energetyce. 

Z  treści  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  wynika,  że  w  najbliższym  sąsiedztwie
planowanego zakładu znajduje się zakład segregacji odpadów oraz pola uprawne, a najbliższym
terenem  podlegającym  ochronie  akustycznej  jest  zabudowa  mieszkaniowa  oddalona  od  terenu
inwestycji  o  ok.  1000  m.  Zgodnie  z  treścią  przedłożonej  dokumentacji,  źródłami  hałasu
emitowanego  na  terenie  zakładu  będą  maszyny  i  urządzenia  zainstalowane  w  celu  suszenia,
rozdrabniania i siekania balotów słomy, mielenia i transportu materiału, paletyzowania, chłodzenia,
odsiewu i filtrowania powietrza, transportu materiału gotowego na magazyn oraz ruch samochodów
po  terenie  zakładu.  Oszacowano,  że  w  ciągu  dnia  na  terenie  zakładu  poruszać  się  będzie:  
26  pojazdów  osobowych,  30  pojazdów  ciężarowych.  Biorąc  pod  uwagę  lokalizację  zakładu  
w  sąsiedztwie  zakładu  segregacji  odpadów  oraz  w  dużej  odległości  od  najbliższych  terenów
chronionych  akustycznie,  w odniesieniu  do  zapisów art.  63  ust.  1  pkt  1  lit.  d  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 2013
r., poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś nie przewiduje się przekroczenia akustycznych
standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony przed hałasem,
określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2014 r., poz. 112).

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że źródłem
emisji  niezorganizowanej  będą  pojazdy  poruszające  się  po  terenie  zakładu.  Wśród  rozwiązań
mających  na  celu  ochronę  środowiska  Inwestor  zaproponował  zastosowanie  cyklonów,
zatrzymujących  pyły  oraz  filtrów  workowych  do  zatrzymywania  drobnych  cząstek  pyłów.
Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia, zaproponowane do zastosowania rozwiązania mające
na celu ochronę powietrza, nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko w rejonie zainwestowania. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, iż funkcjonowanie zakładu
będzie  wiązać  się  z  wykorzystaniem  zasobów  naturalnych  w  postaci  wody  pobieranej  

z wodociągu w ilości ok. 4 m3/dobę, która będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe oraz
produkcyjne.  Ścieki  bytowe odprowadzane  będą  do  planowanego  zbiornika  bezodpływowego,  
a następnie będą odbierane przez koncesjonowanego przewoźnika. Z informacji przedstawionych 
w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  wynika,  że  wody opadowe i  roztopowe ze  wszystkich
terenów przedmiotowej inwestycji będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu na terenie działki,
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do której Inwestor posiada tytuł prawny, bądź do zbiornika szczelnego.
Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązała  się  z  powstawaniem

znaczącej  ilości  odpadów.  Wszystkie  powstałe  odpady  będą  magazynowane  selektywnie  
w  specjalnych  pojemnikach  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi,  a  następnie
przekazywane będą firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich odzysk lub
unieszkodliwianie. 

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz
jej uzupełnieniu, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, f, i oraz j ustawy ooś, stwierdzono,
że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób negatywny wpływać na obszary wodno-
błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie
i leśne, obszary przylegające do jezior, ani też obszary ochrony uzdrowiskowej i tereny, na których
standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

W  odniesieniu  do  zapisów  art.  63  ust.  1  pkt  1  lit.  c  i  e  ustawy  ooś stwierdzono,  
że  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązać  się  z  nadmiernym wykorzystaniem zasobów
naturalnych. 

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczących ryzyka wystąpienia
poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś na podstawie przedstawionych materiałów
stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn.
zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o ok. 6,6 km od inwestycji. Z informacji zawartych 
w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  wynika,  że  przedmiotowa  działka  jest  nieużytkiem
porośniętym  roślinnością  trawiastą.  Po  analizie  ortofotomapy  umieszczonej  na  portalu
internetowym www.geoportal.gov.pl obejmującej teren inwestycji stwierdzono, że na ww. działce
nie występują drzewa lub krzewy. 

Mając  na  względzie  lokalizację  inwestycji  poza  obszarami  chronionymi  oraz  brak
konieczności  wycinki  drzew  lub  krzewów,  nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania
inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska
przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura  2000  Puszcza  Bieniszewska,  ani  pogorszenia  integralności  obszaru  Natura  2000  lub
powiązania z innymi obszarami. 

Zgodnie z art.  63 ust.  1 pkt 3  ustawy ooś przeanalizowano zasięg,  wielkość i  złożoność
oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czas  trwania,  częstotliwość  i  odwracalność  oraz
ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie
ono transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak
negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej  ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin  i  zwierząt,  ich  siedlisk  lub  siedlisk  objętych  ochroną,  w opinii  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

W  toku  prowadzonego  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem
z dnia 10.10.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  
do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  o  wydanie  opinii  
co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  
i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
ww. przedsięwzięcia.
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W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy
ooś oraz  61  §  4  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z dnia
10.10.2014  r.  poinformował  strony  postępowania,  że  zostało  wszczęte  postępowanie
administracyjne  w  powyższej  sprawie  i  wszystkie  zainteresowane  strony  mają  możliwość
zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z dnia 28.10.2014 r. znak:
ON.NS-72/2/1-78/14  (data  wpływu  do  urzędu  31.10.2014  r.)  nie  stwierdził  potrzeby
przeprowadzenia  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko oraz  wykonania  raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku
informacji,  ww.  organ  stwierdził,  iż  nie  zachodzą  przesłanki  z  art.  63  ust.  1  ustawy  ooś 
do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia  pod  względem  higienicznym  i  zdrowotnym  oraz   wykonania  raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 25.11.2014 r.
znak: WOO-IV.4240.986.2014.KT.3 (data wpływu do urzędu 25.11.2014 r.) wyraził opinię, że dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie samodzielnego zakładu produkcji brykietu ze słomy 
na  dz.  nr  ew.  200,  obręb  Genowefa,  gm.  Kleczew”  nie  ma  potrzeby  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko.

Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
ooś,  przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres
robót związanych z realizacją inwestycji,  prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania
oraz  odwracalność  oddziaływania,  a  także  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  emisję  i
uciążliwości  związane  z  eksploatacją  inwestycji,  gęstość  zaludnienia  wokół  inwestycji  oraz
usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu  
na  występowanie  gatunków roślin  i  zwierząt,  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych
ochroną, w tym obszarów  Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 28.11.2014 r.  Burmistrz  Gminy i  Miasta  nie  stwierdził  potrzeby
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia
polegającego na  budowie i wyposażeniu samodzielnego zakładu produkcji brykietu ze słomy na dz.
nr  ew.  200,  obręb  Genowefa,  gm.  Kleczew.  Postanowienie  zostało  dostarczone  stronom
postępowania. 

Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  Postępowania
Administracyjnego  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  267  z  późn.  zm.),  przed  wydaniem  decyzji  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  powyższego  przedsięwzięcia  obwieszczeniem
poinformowano strony o możliwości zapoznania się z całym zebranym materiałem w powyższej
sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W toku postępowania żadna ze stron nie
złożyła skarg i wniosków. 

Powyższa inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Kleczew zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XIX/125/2012 
z dnia 14 lutego 2012 r.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak
negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej  ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, 
iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  
na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew orzeka jak w sentencji.
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POUCZENIE

1.  Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji,  
o  których  mowa  w  art.  72  ust.  1.  Złożenie  wniosku  powinno  nastąpić  w  terminie  4  lat  
od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  stała  się  ostateczna,  
z zastrzeżeniem ust. 4.
2.  Złożenie  wniosku  może  nastąpić  w  terminie  6  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  stała  się  ostateczna,  o  ile  strona,  która  złożyła  wniosek  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona
decyzja,  otrzymali  przed  upływem terminu,  o  którym mowa w ust.  3,  od organu,  który wydał
decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  stanowisko,  że  realizacja  planowanego
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie
stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Od  niniejszej  decyzji  służy  Stronie  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego   w  Koninie  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji  za  pośrednictwem
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Załącznik 1.
Charakterystyka przedsięwzięcia.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie i  wyposażeniu samodzielnego
zakładu  produkcji  brykietu  ze  słomy,  który  zajmować  się  będzie  przetwarzaniem  biomasy  
na  granulat  energetyczny.  Przedsięwzięcie  zostanie  zrealizowane  na  dz.  nr  ewid.  200,  obręb
Genowefa  o  powierzchni  14,285  ha  i  obecnie  stanowi  nieużytek.  W  ramach  przedsięwzięcia
zostanie  wybudowana  hala  technologiczna,  zostaną  utwardzone  dojazdy,  zostanie  posadowiona
waga  samochodowa,  a  zakład  będzie  wyposażony  w  niezbędną  infrastrukturę.  Ponadto  

na przedmiotowym terenie  zostanie  posadowiony zbiornik bezodpływowy o pojemności  9  m3 
na ścieki bytowe. Linia technologiczna granulatu będzie rozmieszczona w nowym budynku. W hali
zostaną  wydzielone  następujące  pomieszczenia:  magazyn  wyrobu  gotowego,  produkcyjne  oraz
sanitarne i biurowe. W części hali zostanie usytuowana suszarnia bębnowa połączona z kotłem  
na  biomasę.  Surowiec  będzie  magazynowany  na  wydzielonej  części  placu  pod  zadaszeniem.
Zakładana  produkcja  granulatu  wyniesie  5  Mg/godz.,  30  400  Mg/rok.  Podstawowym  źródłem
biomasy będzie  trawa i  słoma w postaci  sprasowanych balotów w ilości  ok.  30,4 tys.  ton/rok.
Surowiec do produkcji pozyskiwany będzie od okolicznych rolników. Gotowym produktem będzie
brykiet  energetyczny,  który  stosowany  będzie  jako  paliwo  energetyczne  wykorzystywane  
w energetyce. 

Źródłami hałasu emitowanego na terenie zakładu będą maszyny i urządzenia zainstalowane
w  celu  suszenia,  rozdrabniania  i  siekania  balotów  słomy,  mielenia  i  transportu  materiału,
paletyzowania,  chłodzenia,  odsiewu  i  filtrowania  powietrza,  transportu  materiału  gotowego  
na magazyn oraz ruch samochodów po terenie zakładu. Oszacowano, że w ciągu dnia na terenie
zakładu  poruszać  się  będzie:  26  pojazdów osobowych,  30  pojazdów ciężarowych.  Biorąc  pod
uwagę lokalizację  zakładu w sąsiedztwie zakładu segregacji  odpadów oraz w dużej  odległości  
od najbliższych terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych
standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony przed hałasem.

Funkcjonowanie  zakładu  będzie  wiązać  się  z  wykorzystaniem  zasobów  naturalnych  

w postaci wody pobieranej z wodociągu w ilości ok. 4 m3/dobę, która będzie wykorzystywana  
na cele  socjalno-bytowe oraz  produkcyjne.  Ścieki  bytowe odprowadzane będą  do planowanego
zbiornika  bezodpływowego,  a  następnie  będą  odbierane  przez  koncesjonowanego  przewoźnika.
Wody opadowe i roztopowe ze wszystkich terenów przedmiotowej inwestycji będą odprowadzane
bezpośrednio  do  gruntu  na  terenie  działki,  do  której  Inwestor  posiada  tytuł  prawny,  bądź  
do zbiornika szczelnego.

Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązała  się  z  powstawaniem
znaczącej  ilości  odpadów.  Wszystkie  powstałe  odpady  będą  magazynowane  selektywnie  
w  specjalnych  pojemnikach  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi,  a  następnie
przekazywane będą firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich odzysk lub
unieszkodliwianie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób negatywny wpływać na obszary wodno-
błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie
i leśne, obszary przylegające do jezior, ani też obszary ochrony uzdrowiskowej i tereny, na których
standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać
się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Planowane  przedsięwzięcie  nie  należy  do  kategorii  zakładów  stwarzających  zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii.
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