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Na podstawie art. 77 usi. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernik

W6jt Gminy Stara Kornica

Stara Kornica 191

08-205 Kornica r

pnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej ,,ustawq ooS", zgodnie z art.378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2OO1 r - Prawo ochrony Srodowi:;ka (Dz. U. z2018r.,poz.799zpo2n. zm.) zwanej dalej ,,ustawq pOS",

a takze $ 2 ust. '1 pkt 51 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziqc mogqcych

znaczqco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z:,2016 r. poz.71), w zwiqzku z postqpowaniem W6lta Grniny Stara Kornica,

w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko przeprowadzanerj dla przedsigwziqcia realizowanego pod nazwq,,Budowa

fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1t:00 DJ P' na dz. o nr ewid. 251 ,252,253,25411 ,25412,255 w mieiscowosci

Czeberaki, gmina Stara Kornica, pow. losicki, woi. mazowieckie:

opiniujg pozytywnie planowane przedsigwziqcie na etapie.jego eksploatacji w zakresie kryteri6w
dotyczqcych pozwoleri zintegrowanych z uwagi na wykazane w dokumentaeji:

l. Spelnienie wymagari konkluzji BAT <jla planowanego przedsigwzigcia skladajqcego sig z czterech budynk6w

inwentarskich - kurnik6w do hodowli brojlera kurzego (wraz z niezbqdnq infrastrukturq).

ll. Spelnienie wymagah rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z clnia 15 lutego 2010 r. w sprawie

wymagaf i sposobu postqpowania prz-y utrzymywaniu gatunkow zwierzql gospodarskich, dla ktorych normy

ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 z po2n. zn.).

lll. Uwzglqdnienie nastgpujqcych wymagari dotyczqcych planowanego obiektu:

1. budowy czterech budynkow inwentarrskich o obsadzie 75 000 szt. kazdy (300 DJP kazdy)-tqcznie do 300 000

szt.lcykl (do 1200 DJP) do chowu brojlerow kurzych w systemie Scioikowym, przy zalo2eniu 6 cykli

prod ukcyjnych, z uwzgl gd n ieniem s;relniania wymagarl konkluzji BAT;

2. zastosowania nasiqpujqcego systernu wentylacji mechanicznej w kazdym budynku:

- 20 wentylatorow dachowych o wydajnoSci 22 900 m3/h kazdy i poziomie mocy akustycznej nie wiqkszym

niz 80,0 dB z odprowadzaniern zanieczyszczeh 20 emitorami pionowyml, otwartymi zainstalowanymi

na wysoko6cl 8,0 m i maksymainej Srednicy 0,8'l m kazdy,

- 10 wentylatorow szczytowych o maksymalnej wydajnosci 4'1 306 m3/h ka2dy i poziomie mocy akustycznej

nie wiqkszym ni2 88,0 dB, oS zlokalizowana na wysokoSci 1,75 m i maksymalnej srednicy '1 ,38 m kazdy;

3. zastosowatrie jednego agregatu prqdotw6rczego o mocy 245 kW i mocy akustycznej do 85 dB, opalanego

olejem napgdowym, z odprowadzaniem zanieczyszczen emitorem o Srednicy 0,14 m i wysokosc 3,0 m;

4. wykonanra B sztuk silosow paszowyc;h o pojemnoSci 25,0 Mg ka2cly;
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5. wykonanra po 6 nagrzewnic gazowych dla kazdego kurnika, o mocy cieplnej '1 00,8 kW kazda;

6. wykonania 6 szczelnych zbiornikow na Scieki technologiczne;

7. wykonania '1 szczelnego zbiornika na Scieki bytowe;

8. wykonania 8 zbiornik6w na gaz plynny o pojemno6ci 6,4 m3 kazdy;

9. na potrzeby chowu drobiu, funkcjonowania zaplecza socjalnego oraz prac porzqdkowych i dezynfekcyjnych

woda bgdzie pobierana z gminnej sieci wodociqgowej.

10. w kazdej fazie cyklu chowu do Sciotki stosowany bgdzier preparat redukujqcy amoniak na poziomie min. 50 %,

lV. Uwzglgdnienie nastgpujqcych wymagari dotyczqcych ochrony Srodowiska nieobjgtych konkluzjami BAT:

1. magazynowania wyiwarzanych odpad6w innych niZ nlebezpieczne selektywnie w pojemnikach

lub kontenerach, w sposob zabezpieczajqcy przed mozliwoSciq powstania odciek6w i zanieczyszczeniem

Srodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywac uprawnionym podmiotom do odzysku

lub unieszkodliwienia;

2. magazynowania wytwarzanych odpad6w niebezpiecznych selektywnie w zamkniqtych, szczelnych

i oznakowanych pojemnikach/konienerach odpornych na dzialanie skladnikow umieszczanych

w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podtozu,

zadaszonym lub zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych; oznaczonym i zabezpieczonym

przed wstgpem os6b nieupowa2nionych i zwierzqt;

3. przekazywania odpadow uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

4. prowadzenia w sposob hermetyczny procesu zatadunku paszy z paszowoz6w;

5. powstajqcy pomiot przekazywac innym podmiotom uprawnionym do jego zagospodarowania jako odpad;

6. odprowadzania wod opadowych i roztopowych powierzchni dachowych oraz terenow utwardzonych na wlasne

tereny zielone, w sposob niepowodujqcy zalewania teren6w sqsiednich oraz niezmieniajqcy stanu wody

na gruncie, w szczeg6lno6ci kierunku odptywu_w6d oggdowVc]r,

7. zastosowac automatyczny oraz wysokowydajny systemem pojenia.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak. O5.6220.7.2018, wystqpit do Marszalka

Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii dla przedsiQwziqcia polegajqcego na budowie fermy drobiu,

tj. czterech budynkow inwentarskich przeznacz.onych do chowu brojlera kurzego o tqcznej obsadzie poczqtkowej

do 75000 sztuk (300 DJP) kazdy, na dzialkach numerach ewidencyjnych 251,252,253,25411,25412,255 we wsi

Czeberaki, gm. Stara Kornica, pow. losicki, woj. mazowieckie. Do pisma dolqczona zostala kserokopia wniosku zlozonego

przez inwestora z dnia 5 grudnia 2018 r., o wydanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz raport

o oddzialywaniu na Srodowisko przedsigwzigcia, z grudnia 2018 r.,wrazz uzupelnieniem z7 marca2019 r.

W mySl z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooS, jezeli jest przeprowadzana ocena oddziatywania przedsigwzigcia

na srodowisko, przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach organ wtaSciwy do wydania tej decyzji,

zasigga opinii organu wtaSciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, jezeli planowane przedsigwzigcie kwalifikowane jest

jako instalacja, dla kt6rej jest wymagane pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie za| z arL. 201 ust. 'l ustawy Prawo ochrony Srodowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga

prowadzenie instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzglqdu na rodzaj i skalq prowadzonej w niej dziatalnoSci, moze

powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych elemerrtow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci,

z wylqczeniem instalacji lub ich czg6ci stosowanych wy{qcznie dcl badania, rozwoju lub testowania nowych produktow

lub procesow technologicznych. Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajow instalacji mogqcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych,



albo Srodowiska jako calo6ci (Dz. U. poz. 1169), planowana inwestycja kwalifikuje sig do pkt 6 ppkt 8 lit. a zalqcznika
do ww. rozporzqdzenia, tj. do instalacji do chowu lub hodowli Swiri o wigcej niz 40 000 stanowisk dla drobiu.

Natomiast w my6l art. 378 ust. 2a pkt2L ustawy Prawo ochrony Srodowiska, marszalek wojewodztwa jest wlasciwy

dla przedsigwzig6 mogqcych zawsze znacztqco oddzialywad na Srodowisko w rozumieniu ustawy oo5. Rodzaje

przedsigwziq6 mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac na Srodowisko okre5lone zostaly w rozporzqdzeniu Rady

Ministr6w z dnia 9 listopada 2O10 r. w sprrawie przedsigwzig6 mogqcych znaczqco oddziatywac na Srodowisko

(Dz. U. 22016 r., poz. 71). Przedmiotowe przedsigwziqcie kwalifikuje sig do grupy przedsigwzigi wymienionych

w $ 2 ust. 1 pkt51 cyL. rozporzqdzenia,'tj. chdw lub hodowla zwieizqtw liczbie nie mniejszej'ni221O du2ych flednostek'
pzeliczeniowych inwentaza. W zwiqzku z powyzszym organem wlaSciwym do wydania opinii w my6l

art.77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooS jest Marszatek Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Organ pozytywnie zaopiniowal reralizacjg przedmiotowego przedsiqwziqcia z uwagi na unTkazanie

w dokumentacji, ze instalacja:

1. w fazie eksploatacji bgdzie spelniala wymogi najlepszych dostqpnych technik i technologii na etapie eksploatacji w

zakresie emisji do powietrza, emisji hatasu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno - Sciekowej oraz wymagania

okreSlone w rozpozqdzeniu Ministra Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagari i sposobu

postgpowania przy ulrzymywaniu gatunk6w zwierzqt gospodarskich, dla kt6rych normy ochrony zostaly okre$lone

w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56 poz. 344 z p62n. zm.);

2. nie bgdzie oddzialywaC ponadnormatywnie poza granice dzialki wlasciciela;

3. nie spowoduje nieosiqgniqcia cel6w Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i na wody regionu wodnego, a tym samym nie bqdzie miata negatywnego wplywu na JCWP i JCWpd

Zgodnie z przedlo2onq dokumentacjq w ka2dej fazie cyklu chowu do Sciolki stosowany bgdzie preparat

redukujqcy amoniak na poziomie min. 50 % majqcy na celu minimalizacjg emisji substancji odorotw6rczych do powietrza.

Ponadto majqc na uwadze konkluzje BAT i mozliwo6;6 wystqpienia konflikt6w spolecznych nale2y mie6

na uwadze potrzebg opracowania planu zarz4dzania odorami na etapie wystgpowania z wnioskiem o pozwolenie

zintegrowane dla przedmiotowej instalacji.

Dodatkowo tutejszy organ, jako wla5c;iwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji,

pzypomina o uwzglqdnieniu w dalszych pracach projektowych/wykonawczych usytuowania stanowisk do pomiaru

wielkoSci emisji w zakresie gazow lub pytow wprowadzanych do powietrza. Powyzszy obowiqzek wynika

z arl. 221 ust. 2 pkt 2 w zwiqzku z arl. 208 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Ponadto zgodnie
z art. 147 ust. 4 ww. ustawy prowadzqcy instalacjg nowo zbudowanq lub zmienionq w istotny sposob, z ktorej emisja

wymaga pozwolenia, jest obowiqzany do pzeprrowadzenia wstqpnych pomiarow wielkoi;ci emisji z tej instalacji.

TreSc niniejszej opinii zostala przygotowana w oparciu o zgromadzony material dowodowy w sprawie

oraz wiedzg wlasnq organu.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonej dokumentacji oraz biorqc pod uwagg powy2sze uwarunkowania,

wskazano jak na wstgpie.
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