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Biskupiec, 17-07-2019

mgr Andrzej Abako

STAROSTA OLSZTY SKI

:l;. .,'a 0

l' t -!-1.1 .!"-,t:. , _il,i)it "t ,

StowarzyszeniqtEtplogic.nq Warto Byt
11-300 Biskupiec
Boguslawskiego 2c

%3q

4tt k
5

o a
1

-\iltil-axISzanowny Panie Starosto,

W zwiEzku z wydaniem przez Pana Oecyzji GS-11.62 .11.2018.KP - pozwolenie zintegrowane dla EGGER BISKUPIEC,

w kt6rym wyrazit Pan zgodq na nastepujEce emisje
uchwaly Rady Powiatu - kt6rej Pan byl czlonkiem):

6wnujemy je z emisjami na terenie calego powiatu - na podstawie

a wg Pozwolenio Zintegrcwonego (tobelo 6, strono 20)
http://bip.powiot-olsztynski.p|system/obj/15320_decyzjo_24.6.2019r.-pdf

oraz z wydanym dwa dni p6rniej postanowieniem o rygorue natychmiastowego wykonania tej decyzji, wnioskujemy o zlecenie

i sfinansowanie przez Powiat Olsztydski w onania systemu stalego monitoringu jako{ci powietrza wok6l fab

wBiskupcu

1,

Lp Substancja
Biskupiec Zaklad

Przetworstwa Drzewnego*
Emisja z terenu powiatu

olszty6skiego'r

1 Pyt (PM2,5+PM10) Mg/rok 164,000 s8,74

2 Calkowite LZO MB,/rok 1 070,490 60,60

3 Formaldehyd Mg/rok 17,600 b.d

4 Tlenki azotu idwutlenki azotu Mg/rok 1 084 91,,28

5 Tlenek wegla M&/rok 432,2 20s,96

5 M&/rok 130,92

Chlorowod6r Mg/rok b.d

Fluorowodor Mg/rok 0,294

Amoniak M&/rok 29,640 86,77

10 Kadm+tal Mg/rok 0,o27 b.d

11 RtQa M&/rok 0,o27

t2
Antymon + arsen + ol6w + chrom + kobalt + miedi
+ mangan + nikiel+ wanad

Mg/rok 0,270 b. d,

13 Dioksyny ifurany mg/rok b.d

Fenol Mg/rok 4,65 b.d.

Kwas octowy 46,7 b.d.

I Parleza 34 l l i00 Biskupiec 53.8t16889, 20.988455
2 Biskupiec Kolonia ll 6a 11300 Biskupiec 53.846218, 20.979331

SuSerowane punkty instal ac I czu nik6w. Wla3ciciele rywatni wyraiajQ z8odQ na instal czu nik6w io la za
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" Zolqcznik Nr 7 do uchwoly Nt XXIX/281/2017 Rody Powiotu w Otsztynie PROGRAM OCHRONY SROOOWISKA POWATU
oLszfyNsKtEGo.
Wojewddzki Bank Zonieczyszczel Srodowisko, Urzqd Morszolkowski wojewddztwo Wormiisko-Mozurskiego w Olsztynie :
Zonieczyszczenio wyemitowone do powiettzo w 2075r z terenu powiotu olsztyiskiego."

j.m.

Dwutlenek siarki 99

7 2,939

8 b.d.

9

b.d.

14

15 M&/rok



Biskupiec Kolonia Druga 211{00 Biskupiec 53.852183, 20.967041
4 Crynu Spolecznego 6A 11300 Biskupiec 53.859267, 20.%7173
5 Biskupiec Kolonia Druga 2l 1l-300 Biskupiec 53.8U734,,20.972642
5 Lipowo 11-3OO Biskupiec SWIETLICA GMINNA

LOKATITAOE PREZENTUJEMY NA ZATACZONE] MAPIE. WSPoTRZEDNE WAA' DOTYCZA GOOGLE MAP

JeSli Panu nie odpowiada instalowanie czujnik6w na prywatnych nieruchomoiciach, liczymy, ie w imiq wszystkie8o co Pan robi-
dla ludnoici - znajdzie Pan inne rozwiQzanie. Niegtety, ootrrebny iest tu rvror natvchmiastowero wvkonania, ze wzgl€du na
wainy interes spoleczny: 18 tys. mieszkadc6w gminy Biskupiec i mlasta Biskupiec - bed4cego formalnie czlonkiem siecl miast
CITTA SLOW (SPOKOJNEGO, OOBREGO 2YC|A, EKOl,OGll...) orar tury{ci - z kt6rych chyba nar powiat nadal chce byd slynny,
bQdq naraieni na emisie z tabryll, dla kt6rej dal Pan zielone Swiatlo. Jak Pdn napisal w Postanowieniu o rygone
natychmiastowego wykonanla dcsyzji o pozwoleniu zlntegrowanego, wg k6rel w sercu Warmli na dobe spalanych ma bya
prawie 10O ton odpad6w z produkcii + biomasa, z terenu Gminy Biskupiec w firmie pracuie 123 osoby. Prosimy pomyalet tei
o te, resrcie mieszkaic6w. Tej wlqkszoaci, ale tei o tych, k6rzy tam pracura i ich rod nach, Nasu reglon to r6wniei zadebie
rolno-spoiywczei rolnictwo, produkcia mleka, produkc.ia mies i wedlin, restauratorstwo, Ci lud.ie - cile rodziny, kt6rzy
postanowili tu zainwestowat i prowadra sr..oie gospodarstwa i firmy od wlelu lat, od wielu pokolei, tei zaslugulq na to, ieby
wiedziea jakie jest powietrze, ie to co iest emitowane nle bQdzie negatywni€ wplywai na ich los. Maie do tego prawo?

Na razie sytuacja wy8lqda tak, ie nie moina ustalie kiedy odbyly siQ czynnosci, kt6re okreilil Pan w swojej Decyzji, mowiEce o

tym jak majQ wyglEdad przygotowania do rozruchu i rozruch. Wiadomo tylko, ie jui w dniu kiedy Pan nadal Rygor dla tej Decyzji,
rozpoczqla siq emisja z Emitora E-108.01. A nastqpnego dnia wyprodukowano pierwsze pi/ty wi6rowe...
- w dziei emisje dla PM 10 wynoszq 1-2 gg/m3, a w nocy na jednym czujniki nawet X4, a na drugim nawet 21.
- w dzied emisje dla PM 2,5 wynoszQ 1-2 l1&/m3, a w nocy na jednym czujniki nawet 7, a na drugim nawet 14.
Czuiniki to mlerzace sa czui[ikami u tundacii. Nle ma c.uinik6w sflnanrowanvch przez samorzad lub inne lnstvtucle. lt6re
mierzvlvbv emisie z tabrvki - co wiecei nie ma tei takich olan6w iadna insh ucia.

Koszt czujnik6w i ich eksp loatacj i jest niewielki (w pierwszym roku koszt zakupu i obslu8i 6 czujnik6w to netto ok. 13 000 zt), w
nastepnych latach koszt eksploatacji to ok 4 300 zl netto - w por6wnaniu do wydatk6w Starostwa na promocjq w roku 2019 (369

58021)ok4%procentwpierwszymrokuil,4%wlatachnastepnych(liczEckwotybrutto)apokaie,ienaprawdQzaleiyPanuna
mieszkaicach i na takim Sospodarowaniu (rodowiskiem, kt6re nikomu nie szkodzi, a pnede wsrystkim pomoie weMikowaa
realizacjq warunkdw pozwolenia, h6r€ Pan wydal.

Panie Starosto, prawie wszyscy wierzQ jui, ie tu u nas w naszym miescie bedzie eldorado Bospodarcze i najnowoczegniejsza
fabryka, taka jak ta, gdzie zapraszano mieszkafic6w, wladze gwieckie (burmistrz a, staroste, radnych gminnych i powiatowego)
oraz ko3cielne, ale niedowiark6w niech m.in. czujniki o tym przekonajq. Niczym Pan nie ryzykuje, skoro ma bya tak wspaniale.

Mieszkadcy, Polacy tei chce byd zwyciqzcami, albo p.rynajmniej przegrad iak najmniej w tym sukcesie ,,WlN WlN" - bo nie zostali
tu wymienieni:

-- fa lnwestycfu to tyrywy pt yktod zosody wln-win - korlay Aboko. - futol koidy podmlot lest zwycl?zcq. Regton qskuje
dodotkowe dobte mlelsco prqcy, sqmonqd dui zotttzyk finqnsowy i prcmoch, brunro mebla/.ska notwyiszel klasy produw
o EGGER leryq wspdlpmce z zoglebiem npblonkim."

https://www.wprost.pugospodarka/101985O4/nadchodzi-wlelli-gracr.html

O odpowiedi prosimy w fo]macie PDF, emailemr biskupiec.warto.byc@smail.com

Do wiadomo6ci;
Prezes Rady Mlnistl6w Mateusz Morawiecki
Woi€woda Warmiisko Mazurski Artur Choieckl
Bluro Polsklei (ralowel Slecl Mlast Ottaslow
lAdrcs do ko.r.pondcncr:
oap..t.m.nt Tu?ystykl - Urrad Mar*alkoll6kl WoJeu,6dr$r. W.rmlisko-M.ruBlle8o
1G552 Olttyn, ul. EmllllPl.t r 1)
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