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W6jt Gminy
Stara Kornica

OPINIA SANI:tARNA

Na podstawie art.7l ust. 1 pkt.2 oraz art.78 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 03.10.2b08 r.
o ndostgpnieniu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziaNywunia na Slodowiskct (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6Ln. zm.)
orazart. 1pkt. 1i art. 10 ust.2 ustawy zdnial4imarca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.22017 r. poz.126l z,p62n. zrn.),w zwi1zku z wyst4pieniem W6jta Gminy Siara Kornica
z dnia 14'12.2018 r. znak: 05.6220.7.2018 o zaopiniowanie warunkow realizacji dla planowanego
przedsigwzigcia polegaj4cego na: ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJp,,
na dz. o nr ew. 25I,252,253, 25411,25412,2'55 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica,
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tr osicach

opiniuje

pozyfywnie przedsigwzigcie polegaj4ce na ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w
o obsadzie 1200 DJP" na dz nr ew. 251, 252, 253, 254/1, 254/2,255 w miejscowoSci Czeberaki,
gmin a Stara Kornica i zglasza nastgpuj 4ce uwarun kowania Sro d owiskowe :

I. Na etapie realizacji:
l. Zapewnii odpowiedni4 organizacjg rotr6t.
2. Wydzielii miejsca czasowego magazyoowania odpad6w na terenie inwestycji r zabezpieczy(, tak,

aby odpady nie mogly ulec rczprzestr:renianiu sig i przenikaniu do Srodowiska.
3. Powstaj4ce odpady przekazywad podmiotowi posiadaj4cemu zezwolenie na ich transport,

pr zetw arzanie lub unie szko dliwianie.
4. Dla zatrudnionych na budowie zapewmd pomieszczenia socjalno-sanitarne.
II. Faza eksploatacji:
1, Ch6w prowadzil w systemie Sci6lkowym.
2. I(urniki zaopatrzyc w wodg o dobrej jal<oSci zdrowotnej.
3 . P o mi ot pr zekazyw ai po dmi otom p o s ia.daj 4cyrpr sto so wne zezw olenia.
4. Zywtenie drobiu prowadzi(, w oparciu o dawki zywieniowe dobrane do wieku i masy ciata.
5. Do pasz dodawai preparaty wiql1ce amoniak.
6. Posypywai Sci6lkg preparatamr zawierajqcymi r:fektywne mikro organizmy hamuj4ce procesy

gnilne.
7. Scieki sanitarne i technologiczne odpro wadzad do szczelnych zbiornik6w i wywo zi( do

o czy szczalni S ciek6w po s iadaj 4cej sto sowne zezwoleni e.
8. Zapewnrd wlaSciwe gospodarowanie odpadami poprzez zabezpieczenie miejs c magazynowania

odpad6w oruzptzekazanie ich do zagospodarorn'ania firmom posiadaj4cym stosowne zezwolenie.
9. Po zakohczeniu cyklu produkcyjnego ,z:apewnii dezynfekcjg kurnik6w.
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i0. Padie sztuki czasowo przechowywad w komorze przystosowanej do kr6tkoterminowego
pr zetr zymywani a r pr zekazy w ac do utyhzacj i uprawni o nej fi rmi e.

11. Stosowa6 wysokosprawne urzqdzenra i system wenty.lacji, zapewniaj4cy dotrzymanie
dopuszczalnych poziom6w zameczyszczeh oraz d?wrgku w Srodowisku.

12.Wody opadowe i roztopowe odprowadzil grawrtacyjrrie na tereny biologicznie czynne wlaSciciela.
13. Przed zasiedleniem pierwszego z planowanych kurnil.,6w nale?y uzyskad pozwolenie

zintegrowane na eksplo atacjg fermy.

Uzasadnienie

W dniu 18.12.2018 r. do Paristwowego Powial.owego Inspektora Sanitarnego w tr-osicach
wplynglo wyst4pienie W6jta Gminy Stara Kornica z dnta 14.12.2018 r. znak: 05.6220.7..2018 jako
organu prowadz4cego postgpowanie administracyjne zmierzal4ce do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Szczepama Tarasiuka zamieszkaNego ul. Czerwonego
KrzyZa 17, 08 - 200 tr osice, dotyczqce uzgodnienia przedsiEwzigcia polegaj4cego na budowie fermy
drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP, wmiejscowofci Czeberaki na dzialkach o m ew.
257, 252, 253, 2541 r, 25412, 255.
Przedloizone materialy to :

i.Wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej.
2.Raport o oddzialywaniu na Srodowisko opracowala: Kinga Malczuk.
3.Wypis z ewidencji grunt6w.
4. Zalwradczenie w zakresie teren6w zurbanizowanych.
5. Kopia mapy ewidencyjnej.
6. Strony postgpowania.

W6jt gminy Stara Kornica w toku prowadzonego postgpowania o wydanie decylr
o Srodowiskowych uwarunkowaniach r zgody na rc:ahzacjg przedsigwzigcia trznal, 2e objgta
wnioskiem inwestycja zgodme z S 2 ust. 1, pkt. 51 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rcdzaj6w przedsigwzigd mog4cych znacz4co oddziaLywad na

Srodowisko (Dz" U. z 2016 r. poz.7I), zahczana jest do przedsiEwzig6 mog4cych znaczqco
o ddzialyw a6 na Sro dowi sko.

Jak wynika z zalEczonego raportu o oddziaNywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko inwestor
zamrerza pobudowai fermg drobiu do chowu brojler6w :skladaj4c1 siE z czterech kurnik6w o Lqcznej
obsadzie 1 200 DJP wrM z niezbgdnE infrastruktur4 tj . ;

- 8 zbiornik6w na gazp\ynny o pojemnoSct 6,4 m'kazdy,
- 8 silos6w paszowych o pojemnoSci2l Mgkuhdy,
- 6 zbrornik6w bezodptrywowych na Scieki technologiczne o pojemnoSci 1 1 do 1 I,2 mr kaldy,
- zbiornik na Scieki socjalno - bytowe o pojemnoS ci 7 m' ,

- kontener konfiskatora sztuk padlych na plyoie betonowej,
- I agregat pr4dotw6rczy o moay 245 kW,
- waga samochodowa,
- utwardzenie plac6w manewrowych, dojfi, dr6g dojazdowych.
Zaopatrzenie w wodg z gminnej sir:ci wodoci4gowe.j. Scieki technologiczne gromadzone bgd4
w 6 zbiornikach bezodplywowym o pojemnoSci do 

"11,2 
m' kazdy. Scieki socjalne odprowadzane

bgd4 do zbiornika na Scieki socjalne o pojemno5ciJ m'.
Zgodnie z zalwtadczeniem w z:akresie teren6w izurbanizowanych Gmina Stara Kornica nie

posiada obowi4zuj4cego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla terenu obejmuj4cego
dzialki o nl ew, 251, 252, 253, zstllI, 25412, 255 polohone w miejscowoSci Czeberaki, obrgb
ewidencyjny Nr 0001. Najblizszy zarnreszkaly budynek:" zlokahzowany jest w odlegloSci 135 m od

budynku inwentarskiego.
W procesie produkcyjnym tuczu brojler6w przewidziano automatyczne pojenie i karmienie

ptak6w. Przewidywana technologia chowu brojler6w w siystemie Sci6lkowym. Pomiot przekazywany
b qdzie podmiotom po siadaj 4cym sto sorr'zne zezw oIeme.



Po zakonczeniu cyklu produkcyjnLego i usunigciu pomiotu z kurnik6w przeprcwadzane bgdzie
czyszczenie oraz dezynfekcj a pomieszczen produkcyjnych poprzez zamgNawianre Srodkami
dezynfekcyjnymi. Budynki drobiarskie, w kt6rych prowaclzonabgdzie hodowla brojler6w ogrzewane
bEdq za pomoce nagrzernnic gazo.wych. Frzowidziano system wysokosprawnej wentylacji
mechanicznej z pionowymr -vqtlzt;/tami powietrza otaz wentylatory szczfiowe. Nawiew powietrza do
budynk6w poptzez, otwory nawiewne. Kurniki bEdA 2r6dlem emisji zorganizowatrej
i niezorganizowanej zanieczyszczen gaz:owych i stalych do atmosfery. Zrodlem halasu bgd4pojazdy,
ciqgi paszowe, wentylatory. W celu zminimalizowalia wplywu przedsigwzigcia na Srodowisko autor
,,Raportu. ..." proponuje :

- stosowanie chowu Sci6lkowego;
- zastosowanie wysokosprawnej wentylacji zapewniaj4cej rutrzymanie wla6ciwej temperatury
i wilgotnoSci w obiektach inwentarskich;

- normowanego i wla6ciwego 2ywtema drobiu orazwNaScirvej higieny w kurnikach;
- prowadzenie wlaSciwej gospodarki odpadami;
- Scieki technologiczne odprowadzane bgd4 do szczelnych zbiornik6w bezodplywowych, a nastgpnie

przekazane do oczyszczalni Sciek6w ptzemyslg'wych na podstawie stosownej umowy,
- Scieki gospodarczo bytowe odprowadzane bgd4 do szczelnego zbiornika a nastgpnie bgd4 wywozone

do gminnej oczyszczalni Sciek6w taborem asenizaoyjnym,
- zachowanie wlaSciwej technologii chowu zwteruqt;
- odpowiedniego usuwania i przechowywania padlych ptak6w oraz odbieranie przez uprawnion4

firmg utylizacyjt4;
- pr zekazywanie p omiotu uprawnionym p odmi o1 om.

W ,,Raporcie..," przedstawiono zakres wariantowania i wskazano wariant uwzglgdniaj4cy
zachowanie wlaSciwego poziomu produkcji oraz zaI<Ladanego procesu technologicznego
z uwzglEdnieniem uwarunkowafl tereuowych oruz roLy wiatrow. Przedstawiony w niniejszym
raporcie wariart funkcjonowania instalacji do Sciolkowego chowu drobiu zapewnia dotrzymanie
obowi4zujqcych norm w zakresie ernisji zanieq:;tyszczen do po*vietrza, emis;ji halasu oraz zapewnia
prawidlow4 gospodarkg wodno-Sciekow4 oraz gospodarkg wltwaruanymi odpadami. Oceng wptyrn u
halasu emitowanego w trakcie funkcjonowania lvszystkich urzEdzen oraz rnstalacji eksploatowanych
w przedmiotowym przedsigwzigciu wykonano w oparciu o program komputerov,ry Z.U.O.,,EKO-
SOFT I-6d2- SON2 wersja 5.42 (2017). Do obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczeh
w otoczeniu wykorzystano program Operat FB olrracowanego ptzez PROEKO Sp. Z o. o. w Koaliszu.
W raporcie jednoznacznie stwierdza :;ig, 2e przy prawidlowej eksploatacji przedsigwzigcia nie
wyst4pi4 ponadnormatywne uci4zliwoSci dla Srodowiska i zdrowia Iudzi. Inwestor w celu
ograniczenia oddzialywania przedsigwzigcia nd zabudowg mieszkaniowq zaproponowal wykonanie
wok6l fermy pas6w zieleni izolacyjnej i ochrounej o szerokoSci min. 2 m. Bior4c powy2sze pod
uwagg, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tr-osicach postanowil jak powyzej.

Otrzymuj4:
1. W6jt Gminy Stara Kornica
Do wiadomo5ci:
1. Szczepan Tarasiuk

ul, Czerwonego KrzyLa 17

08-200 tr-osice
2. A.a.

I egzemplarz,,Raportu. . . " pozostawiono
w aktach tut. Stacii
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