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Charakterystyka przedsięwzięcia 

   

 Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na montażu 2 sztuk pras wysłodkowych na 

konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie żelbetowym na działce nr 73/25 obręb 

Opalenica, gmina Opalenica. Powierzchnia zabudowy dla inwestycji wyniesie 541 m2. Przedmiotowe 

prasy zostaną zainstalowane na potrzeby istniejącej cukrowni Nordzucker Polska S.A. w Opalenicy, 

ul. 5 Stycznia 54. Planowane 2 prasy wysłodkowe HP400 zastąpią obecne 4 prasy wysłodkowe. Celem 

procesu prasowania wysłodków, czyli poddawanie wysłodzonej w procesie ekstrakcji krajanki buraczanej 

procesowi odciskania wody, jest uzyskanie wysłodków prasowanych. Uzyskane wysłodki kierowane są 

przenośnikami do punktu ich wysyłki, a woda poprasowa zwracana jest w całości do procesu 

technologicznego, do dyfuzora wieżowego.  Nowo budowana instalacja zlokalizowana będzie na zewnątrz 

budynku fabrycznego, w miejscu istniejącej instalacji pras wysłodkowych. Istniejąca instalacja składa się 

z 5 przenośników ślimakowych, 2 pomp oraz 9 pras wysłodkowych. Nowoprojektowana instalacja będzie się 

składać z 9 przenośników ślimakowych 4 pomp oraz 7 pras wysłodkowych. Instalacja pracować będzie 

w systemie ciągłym (całą dobę w okresie kampanii buraczanej trwającej do 140 dni). W procesie 

technologicznym poddawane będą prasowaniu wysłodki w ilości 2000-3000 MG/dobę. Planowane 

przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost rocznego przerobu buraków cukrowych w zakładzie. Planowana 

instalacja pras wysłodkowych nie wymaga dostawy wody, aczkolwiek istotne dla całego zakładu zaopatrzenie 

w wodę pitną na cele bytowe odbywa się poprzez zakup wody z miejskiej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie 

zakładu w wodę na cele technologiczne odbywa się poprzez pobór wód powierzchniowych (zbiorniki 

akumulacyjne) z własnego ujęcia wód podziemnych (3 studnie głębinowe) lub poprzez odzysk wody z 

przerabianych w zakładzie surowców – buraków cukrowych. Szczególne korzystanie z wód regulują 

pozwolenia wodnoprawne. Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Odpady, które będą powstawały na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą 

magazynowane selektywnie w szczelnych kontenerach lub pojemnikach, do czasu przekazania uprawnionym 

podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Teren przeznaczony pod 

przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 

są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Mogielnicy PLH300033, oddalony o 0,4 km i obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty Kopanki PLH300008, oddalony o 6,5 km od przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie funkcjonującej cukrowni na terenie 

utwardzonym, pozbawionym roślinności. 
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