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Warszawa, dnia 3 patdziemika}9l9 r.

RncroNALNy Dynnrron
ocrmony SnonowrsKA

W WARSZAWIE

woos-t.+ zzr .t 7 4.201 9.8L.2

POSTANOWIENIE

Napodstawieart'"l7ust. lpktliust.it i4ustarnyzdnia3puhdziernika200sr.oudostgpnianiu
informacji o $rndowisku i jego ochronie,uelziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz a ocenach
oddziatywania na drodowisko (Dz. U. z 2018 t. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej ,,ustaw4 ogf',)
omz att' 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adrninistracyjnego
(Dz. u. 7 20L8 r. paz. 2096, ze zm., zwanej dalej ,,k.p.a ."), w zwi4rku z postgpowaniem *-*pru:*i*
oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadzanym clla przedsigwzigcia polegaj4cego na budgwie
fenny drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJF na-dzialkach o-nr ew. isi, zie,2s3, z54lI,
25412,255 w miejscowo$ci Czeberaki, grLina Stara Kornica,

uzgadni*m realizacjg przedsigwzigcia i okre$lam nastgpuj4ce warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania pruedsigwzigcia nateiry podj4d
nastppuj4ce dzialania:
przed odhumusowaniem i przez pr:zyst4pieniem do rob6t ziemnyc,h oraz prac budowlanych,
dokonad oglgdzin tetenu pod k4tem rvystgpowania na nim gatunk6w chronionych , atakhe *itiry
przepis6w z zakresu ochrony gafunkowej;
na etapie realizacji inwestycji prace budowlane oraz transport material6w budowlanych
prowadzil w godzinach od 6.00 do 22.00:
na etapie realizacji inwestycji zabezltieczyi materiaty pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez
pr rykryw enie pl andekam i) ;
y.9elu minimalizacji wplywu planowanego przedsigwzigcia na populacje malych zvtieruqt
(gt6wnie plazow, gad6w) wykopy zaltezpiecrry6 siatk4 rabatow4lub zakryi folia (plandek4) przed
ewentualnym przedostaniem sig zwierz1t; na biehqco kontrolowad wykopy, a w przypadku
stwierdzenia obecnoSci zwierz4L w wykopach, przenie$d je w bezpieczne-miejsce poza teren
wykop6w;
pr4rgotowanie terenu pod inwestycjg, usunigcie czg$ci krzew6w o'zr*praee buclowlane prowadzid
w porze dziennej, poza sezonem lggorrvym ptak6w i okresem godowym phaz6w,tj. od 15 wrze6nia
do 28 lutego, lub w fym okresie pod nadzorem przyrodnicrym,w tym ornitotogaj
prace budowlane wykonywad ptzy vLyciv sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego w spos6b prawidltowy, kt6ry zapewni zabezpieezetri" 

-S*do*iska 
gruntowo-

wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliw;
zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn na etapie realizacji inwestycji zlokalizowa(
na terenie uszczelnionym i zabezpiec,zonym przed potencjalnym zanieczyszci"nie* $rodowiska
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
prace budowlane prowad zi6 bez konieczno$ci odwodnienia dna wyt<op6w;
na etapie rcalizacii inwestycji $crieki bytowe odprowadzai do szczelnych zbiornik6w
bezodptywowych przenoSnych toalet; ww. zbiomiki systematycznie opr62niai lnie dopu$oii
do ich przepelnienia) przez uprawnione do tego cetu podmioty, a ich zawartg66 wywozi6
do oczy szczalni Sciek6w;
powstaj4ce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne nii niebezpieczne magarynowai
selekt)'rvnie w wyzn&czonym miejscu, w spos6b zabezpieczal4cy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpad6w oraz zanieczyszczeniem drodowiska gruntowo-wodnego; wrv. odpady przekazywa(,
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
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ll) teren inwerstycji na etapie jej realizacji i eksploatacji wyposaLy{, w $rodki (sorbenty)
do neukalizacii rozlanych substanr:ji ropopochodnych; w prz4zpadku awaryjnego wyciefiu
ww' substancii, zanieczyszczenie niezwlocznie usun4i, a zvLryte $rod;ki do neutralizacji substancji
ropopochod ny ch przekazai uprawnic,rrym odbiorcom;

12) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodg na potrzeby je.j funkcjonowania pobiera.6
z gminnej sieci wodoci4gowej; prowadzii rejestr zuiryciawody;

13) teren inwestycyjny, po zakofczeniu prac rwiEzanyeh z budow4, uprz1tn4{ a wzdluit
planowanego ogrodzenia inwestycji wprowadzid pas zwartej zieleni izolacyjnej
z wykorzystaniem ro6lin m.in. zimozielonych, gatunk6w rodzimych imiododajnych;

14) kolorystykq budynkdw ograniczryd do wybranego jednego koloru: jasriy odcieti izarego lub beiiu,
z v,'yktuczeniem barw jaskrawych lub o du2ej intensywnoici koloru; z.astosowad kolor matowy,
z wykluczeniem powlok z polyskiem;

15) po zakoficzenin budowy, now-o posadzone drzerva i krzewy obj4i co najmniej trzyletniq
gwarancyjn4 pielggnacj4, polegajqc4 na ridpowiednim $ci6tkowaniu strefu korzeniowej,
podlewaniuo nawoZeniu, usuwaniu chwast6w i koszeniu traw;

16) zachowa6 ozg$i krzew6w aronii r,vyslgpuj4cych na dzialkach inwestycyjnych;
17) zastosowad system pojenia zwierz4t rninimalizuj qcy zuzycie wody;
18) czyszczenie, tnycie i de4ynfekcjg pomieszczef inwentarskich wykonywaC po usunigciu pomiohr

kurzego; $cieki z mycia pomieszczerh inwentarskictr, odprowadza.d do szcielnych, planowanych
zbiornik6w bezodptywowych; ww. zbiorniki systematycznie opr62niai (nie dopudcid
do ich przepelnienia), a ich zawarto$i: wywozii do oczyszczarni sciek6w;

19) n1 etapie eksploatacji inwestycji $cieki bytowe odprowadza| do szczelnego, planowanego
zbiornika bezodptywowego; ww. zbiomik systenrLatycznie opr6i:niai (nie dopuSci<i do .ie[cr
przepelnienia), a jego zawartofil wywozi6 do oczyszczalni $ciek6w;

20) wody opadowe i roztopowe z teren6w utwardzonych oraz powierachni dach6w oclprowadzac
powierzchniowo na wlasny teren ni,eutwardzotry, w spos6b niepowoduj qcy zalewanizr terendrw
s4siednich oraz niermieniaj4cy stanu wody na gruLncie, w szczeg6lno$ci kierunku i natgzenia
odptywu w6d opadowych ze szkod4 clla grunt6w s4siednich;

21) system woclno-$ciekowy tegularnie i terminowo poddawad pr6bom szczelno6ci i konserwacjom;
wszelkie !\ykryte nieszczelno$ci b4dii awarie niezwlocznie usuwari

22) na etapie eksploatacji inwestycji wentylatory szczytowe uzytkowad wyl4cznie w godzinackr
od 6,00 do 22.A0;

23) ruch pojazd6w po terenie inwestyr:ji zwiqzany z obslug4 przedmiotowego przedsiEwziEcia
prowadzid w godzinach od 6.00 do 2?".00;

24) szttfti padle i z konieczno$ci ubite, do ozasu ich wywozu z terenu
przechowywa6 w warunkach ninimalizuj4cych uci4zliwo$6 odorow4
chorobotw6rcze;

25) zapewnid skuteczne i systematyczne czyszczenie kunik6w, a tak2e systematyczny wywoz s;ztuk

przedsipwziEcia,
i zagrozenie

26)
27)
28)

padtych;
zapewni 6 system atyczn4 konserwacj g silos6w paszowych;
odpowietrariki silos6w zaopatrzyt w frltry tkaninowe;
transport obornika do miejsc przeznaczenla prowadzid przystosowanymi do tego celu Srodkami
transportu w spos6b w jak najwigkszym stopniu ograniczaj4cy uci4zliwoSd odorou,q orur, wt6rne
pylenie (np. skrzynie ladunkowe pojazd6w przykrywai plandekami);

29) w ka2dej fazie cyklu chowu stosowarS dodatki do $ciolki powoduj4ce redukcjg emisji amoniaku
o minimum 50%;

30) powstaj4ce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia odpady niebezpieczne magazynowai
selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowanriach
(odpornych na dzialanie skladnik6rv umieszczanyeh w nich odpad6w), zlokalizowanych
w vryznaczonym, zadaszonym rniejiscu o utwardzonym podloZu; miejsca magazynowania
ww. odpadr5w oznaczyl i zabezpieczyl przed dostgpem os6b nieupowaZuionych i rwierzqt;
ww. odpady przekazywui uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

31) powstaj4ce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia odpady inne nii niebezpieczne magazynowai
selektywnie w szczelnych pojemnikach lsb innych opakowaniach, b4d|lur"m (w zalezno$ci
od rodzaju odpadu), w spos6b chroni4ey przed warunkami atmosferycznymi oraz moZliwoSci4
powstawania odciek6w i zanieczyszczenia frodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady
przekazyw ad uprawnionym odbiorconn do odzysku lub unieszkodliwialia;





32) obornik, Po zakoriczeniu cyklu chowu, przekazywal uprawnionym podmiotom
do zagospodarowania.

fI. W dokumentacji wymaganej do wldania decyzji, o ktdrych mowa w nrt. i2 ust.l ustarry
oo$ (w projekcie budowlanym) nalery uwzglgdnid nastgpuj4ce rvymagania dotyczqrcb
ochrony Srodowiska:
zaprojektowanie 4 budynk6w inwentarskich kumik6w K1-K4, w systemie chovru
$ci6lkowego, o maksymalnej obsadzie 75000 szt. brojler6w kur4rch kuhdy;
zainstalowanie, w kaZdym planowanym kumiku Kl-K4, maksymalnie:

20 wentylator6w dachowych o maksymalnej wydajno$ci 229Q0 rn3/h katdy oraz ct poziomie
mocy alr;usfycznej nie wigkszym niz 80,0 dB kazdy, z odprowadzaniem zaniecz.yszczeh
2,0 emitc,rami pionowyrni, otwarfymi o rninimalnLej wysoko$ci 8,0 m i maksymalnej $rednicy
0,81 m kaLdy;
l0 wen{ylator6w Sciennych, szczrytowych o maksymalnej wydajnoSci 41306 m3llt. kuidy
oraz o proziomie mocy akustycznej nie wigkszym niZ 88,0 dB kazdy, z odprowadzenienr
zanieczyszczeri 10 emitorami poziomymilzadaszonymi o minimalnej wysokoSci i,75 ot k*d,y;

zlokalizowanie wentylatorcw szczlrtowych na $cianach szc4ytowyih t p6lnocrro-lvschodnlej
ekspozycji;
zamontowanieo na potrzeby ogrzewania ka2dego planowanego kumika K1-K4, maksymalnie
6 nagrzewnio gazowych o maksymalnej mocy 100,8 kW kuhda;
zaprojektowanie maksymalnie 8 silos6w paszowych o maksymalnej pojemnodci 25 Mg kaady;
zaprojektowanie arvaryjnego agregatu pr4dofw6rczega, olejowego o maksymalnej mocy
245 kW, z odprowadzaniem zaniieczyszczelr emitorem o minimalnej wysokoSci 3,0 nr
i rnaksyma,lnej frednicy 0"14 m;
posadowienie maksymalnie 8 naziennnych zbiornik6w na gazplynny o maksymalnej po.iemno$ci
6,4m3 kuzdy;
zainstalowanie pefuiego ogrodzenia betonowego o wysokoSci nie rnniejszej ni| 2, szeroko6c;i
nie_nrniejszej niz 20 cm i dlugo$ci nie mniejszej ni2 92 m, zlokaliiowanego po polnocno-
zachodniej stronie granicy dzia{ki o ff ew. 252, prostopadle do s4siaduj4cego t"r*nu iabudoqy
zagrodowej;

9) zainstalowanie pelnego ogrodzenia betonowego o wysoko$ci nie rnniejszej niz 2, szeroko$oi
nie mniejszq ni| 20 crn i dlugo$ci nie mniejszej niit 4A m, zlokalizowanego po potudniowo-
zachodniej stronie granicy dzialek o nr ew. 252 i 251, r6wnolegle do ierenu s4siaduj4cej
zabudowy zagrodowej;

10) zainstalowanie pelnego ogrodzenia betonowego o wysokofci nie mniejszej nih 2, szeroko6ci
nie_mniejszej ni?,2A cm i dlugo$ci nie mniejszej niz 48 m, zlokalizowan"go po poludniowo-
zachodnie.i stronie granicy dzialki c, nr ew.251, r6wnolegle do terenu sasiaaujace.l zabudowy
zagrodowej;

11) zaprojekto'wanie szczelnego zbiomika bezodplywowego na Scieki bytowe o pojemno$ci
minimum 7,Q m3;

12) raptojel<towanie maksymalnie 8 szczelnych zbiomik6w bezodplywowych na $cieki
technologir;zne o po.iemno$ci minimum 7,0 m3 kuzdy;

13) zaprojektorwanie szczelnych posadzek w obrgbie obiekt6w inwentarskich.

fII. Przed rozpoczgciem realizacji przeclsigwzigcia nie sfwierdzono konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzjio o kt6rych mowa w art. 72 u;t.1 ustarvy oo$.

UZASADNIENIE

Dla przedmiotowego przedsiqwzigcia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska u, Warszawie
(zwany dalej ,,R.egionalnym Dyrektorem") wydal postanowienie, z dnia 14 czerwca Z0I9 r., mak:
woos-I.4221.311.2018 .f,L.7, negafywnie uzgadniaj4ce warunki jego realizacji.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia25 czerwca2019 r., znak: Ct3.6220J.2018, zwr6cil sig
do Regionalnego Dyrektora o uzgodnienjie warunk6w realizacji dla przeclsigwzigcia polegaj4cego
na lrudowie ferm'y drobiu do chowu trrojler6w o obsadzie 1200 DJP na dzialkach t nt ew. Z5I. iSZ.
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253,25411,25412,255 w miejscowo$ci Czeberaki, gmina Stara Koruica. Ww. pi3mie W6jt Gminy
Stara Kornicazwrccrl sig r6wnie2 z pro$b4 o wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej priy aktacir
sprawy znak: WOOS-1.4221.311.2018.F1L otv uzupelnienia raportu oo$ o oddzialywaniur
na Srodowisko przedsigwziqcia (zwanego dalej ,,raportefln oo$'o), kt6re wplynglo do tutejszego urzgdu
przy pi$mie W6jta Gminy Stara Komica z dnia 14 czerwca 2019;,, znak: OS.6220J201gi,.
Do ww' akt sprawy dol4czono niezbgdn4 dokumentacjg, tj. wniosek o wydanie decyzji
o Krodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 grudnia 2018 r., raport oo$ oraz iniormac.jg o 6runu
miejscowego planu zagospodarowania prz:estrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

Pismem z dnia 25 lipca 2019 r., znak: WOOS-L422L174.2{)L},EL, Regionalny Dl,rekton
poinformowal, 2e z uwagi na koniec:rno5i szczeg6lowej analizy przedlozoiej dokumentacji
dla ww. przedsigwzigcia zalatwienie sprawy w przedrniocie uzgodnienia warunk6w realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia nast4pi do dnia l B listopada z0rg r.

Planowane przerdsiqwzigcie nalezy do przedsigwzigd mog4cych zaws ze znaazqao oddzialywarS
na $rodowisko, o kt6rych mowa w art. 59 ust. I pkt I ustawy ooS oraz w $ 2 ust. t pkt St
rczpotz4dzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2l)10 r. rv sprawie przeclsigwzig6 mog4cych
znaazqeo oddzia.lywad nn drodowisko (Dzl. tJ. z 2AM r. poz. T1). ponadto w ramach przedmioiou,ej
inwestycji zostanie wykonana instalaoja wymieniona w $ 3 ust. 1 pkt 37.

Tre$i niniejszego postanowienia prz.ygotowana zostalaw oparciu o zgromadzony material dlowodoviy
w sprawie orazwiedzq vr4asn4 organu.

Plangwana inwestycja polegai bgdzie na budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie
1200 DJP na dzialkach o nr ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowo$ii Czebersrki, gmina
Stara Kornica. Powierzchnia zalgta pod planowan4 inwestyc.ig wyniesie ok. 6,2 h4 natomiast
planowana powierzchnia zabudowy wyniesie ok, 1,5 ha.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig m.in.:
- budowg 4 brrdynkdw inwentarskich (kurnik6w) o powierzchni zabudowy ok.3787 mzkaidy,- posadovvienie maksymalnie 8 zbiornik6w na gaz ptynny o maksymalne.j pojemnodci 6,4 rn3

kuhdy,
- montaZ maksymalnie 8 silos6w paszowych o maksymalnej pojemno5ci 25 Mg katdy,- budowg maksyrnalnie 8 szczelnych zbiornik6w na $cieki technologiczne o pojemno$ci

minimurn 7,0m3kuhdy,
- budowg szczelnego zbiornika be:rodptywowego na $cieki bytowe o pojemnofci minimum

7,0m3
- montaZ awaryjnego agregatu pr4dotw6rczego, olejowego o maksymalnej mocy 245 kW,- montaZ kontenera konfiskatora sztuk padlych na piycie betonowej,
- wykonanie utwardzenia plac6w manewrowych, doj66, dr6g dojazdowych o lqcznej

powierzchni 4780 m2 (przed wrotami wjazdowymi szezelna posadzka betonowa),- wykonanie ogrodzenia petnego.
Planowane obiek;ty inwentarskie bEd4 budynkami parterowymi, niepodpiwniczonymi, wyposazonymi
w szczeln4, odizolowan4 od podloza posadzkg betonow4. Dodatkowo przy kazdym budynku
przewidziano pomieszczenie techniczne -. sterownig (dobud6wka o wymiirach 3,5 m x 7 m).
We frontowych $cianaeh budynku bpd4 zainstalowane wrota wiazdowe. Planowane kurniki zostana
m.in. wyposazone w instalacje: wodoci4gow4, kanalizacyjn4, **ntylucyjn4 mechanicznq,elektryczn4,
ofwietleniow4, 9il7nw4, zadawanta paszy i pojenia. Ch6rv w przedmiotowych budynkacii
inwentarskich bqdzie odbywai sip w maksymalnie 6 pelnych cyklach w ci4gu .oku 1po 45 dni
nakaidy cykl). Dr6b utrzymywany bgdzie w systemie 6ci6lkowyrn. W pozostalym czasieodbywai sig
bgdzie sprz?tante i dezynfekcja kurnik6w ortrz pruygotowanie ich do kolejnego cyklu bhowu."
W wyniku realtrzacji inwestycji l4czna obsada drobiu w planowanych obiektach inwentarskich
r,vyniesie maksynnalnie 1200 DJP,

Z przedlotonej dokumentacji wynika, 2e teren inwestycyjny stanowi obszar niezabudowany,
uzytkowany rolniczo (grunty orne klas IVa i IlIb). W granicach czgdci dzia[ki o nr ew. 252 istnieje
zabudowa zagrodowa skladaj4ca sig z budynk6w: mieszkalnego, gospodarczych i inwentarskiClr
(nieuiytkowanych). Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. 

-Natomiast 
w bezpo3rednim





s4siedztwie prz:edmiotowego przedsigwzigcia analduJq sig grunty rolne z nieliczn4, kolonijn4
zabudow4 zagrodow4.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystqpi emisja substalcji do powietrzil i hanasu,
spowodowana e,ksploatacj4 sprzgtu budowlanego i Srodli6w harisportu. Uci4zliwbsci te b9d4 mierly
charakter kr6tkotrwaly i ust4pi4 po zakofrczeniu prac budowianych. W sentencji rainie.lsrego
postanowienia rvprowadzono warunki maj4ce na celu ograniczenie ernisji halasu, emisji substanJji
pylowych i gazowych oraa zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniern
oraz minimalizrfiqce negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne, wody powieurchniowe
i. podziemne. Zlgodnie z przedloilon4 clokumentacj4, na terenie inwesfycyjnym do glgbokoSci
4,0 m p.p't. nier stwierclzono wystgpowania w6d gruntowych, natomiast piuno*un. prace ziemne
wykoriywane bq:d4 maksymalnie do glgtnko6ci 3,0 m p.p.t., w zwi4zku i powyzszym nie bgdz:ie
zachodzrla konieczno$i odwodnienia dna wykop6w. Ponidto, w sentencji niniejszlgo postanowienia,
wskazano spos6b postgpowania z odpadami powstaj4cymi na etapie reaiizacjiptanJwan*j inwestycji,
maj4cy na celu zabezpieczenie $rodowiska przed oddzialywaniim zwi:4zarrym z magazy,no-"ni.,m
odpaddw' Z raportu oo$ wynika, irc na etapie realiz,acji inwestycji nie Ugaa powstawad odpa,Cy
niebezpieczne.

Etap eksploatac.ii przedsigwzigcia bgdzie wiq;zal sig z emisj4 substancji clo powietrza, emirii4 halasu,
powstawaniem $ciek6w bytowych, w6d pochodz4cych :z rnycia buOynkOw inwentarskich'oiaz wrid
opadowyoli i roztopowych, atakhe wytwarzaniem odpad6w i obomika.

\!d+ani emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji plauowanego przedsiqwzriEcia bgrC4
gl6wnie: systemy wentylacji planowanych budynk6w inwentarskich ft-i<+, ruch pojazdd,w
mechanicznych po terenie inwestycyjnym oraz, ewentualna praoa agregatu pr4dotw6rczego
(w pr;4ypadku braku zewngtrznego zasilania energetycznego). Przeprowadzbna w raporcie oos analiea
rozptzesftzeniania sig substancji w powietlrzu wykazala, 2e Wzry zachowaniu warunk6w okr:eslonych
w sentencji nirriejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrz* ,o*iu,r4
dotrzymane. Zgodnie z raportem oo$ zna.iduj4ce sig w s4siedztwie przedmioto*.go przedsigwzigcia
budynki inwentarskie nie s4 u2ytkowane (dziatka o nr ew. 252), w mviagku 

" 
po*yzr4nn nie dojdzie

do kumulacji odrizialywari spowodowanych funkcjonowaniem ww. obiekt6w. 
-

W chwili obecnej w Polsce brak jest motliwo$ci oceny uci4zliwo$ci odorowej planowanej irrwestyc.ji,
gdyt brak jest odpowiednich akt6w prarvnych reguluj4cych te kwestie. Jeinakze przeprowadioira
ocena oddziafnvania planowanej inwestycji na powietrze wykaz,ala, iL na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsigwzigcia, poziomy substancji odorc,czynnych, takich jak amoniak, 

-

czy siarkowod6r, pochodz4cych z procesu technologicznego, nie spowoduj4 przekroczenia aktualnie
obowi4zuj4cych norm w tym zakresie, rzgodnie z roz,porzqdzeniem Ministra Srodorviska z dnia
26 slyczni.a 2010 r. w sprawie wartoi;ci odniesienia dla niekt6rych substancji rv powietrzu
{Dz.U. Nr i6, poz. 87).

Z przedtohonej dokumentacji wynika, i2 planowana inwestycja nie bgdzie powoclowala istotnego
oddzialywania na klimat.

Najbli2sza zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odleglo6ci ok. 77 m od granicy terenu

lyestycyjnego. W czasie eksploatacji przedndotowego przedsigwziqcia gl6wnymi irlilami emisji
hatasu bgd4 wentylatory szczytowe i dachowe budynk6w inwentarskich oraz Srorjki transportu
poruszajqce sig po terenie inwestycji. Z przed\ohonej dokumentacji rvynifl<a, 2e planqje sig wykonai
za!1dowg agregiatu pr4dolw6rczego o dtugo$ci ok. 20 m. Przepiowadzona w iaporcie oos analiza
oddziafywania vr zakresie emisji halasu wykazala, Le przy zachowaniu * runk6* okre$lonyc6
w sentencji niniejszego postanowienia, eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie *powo,lul*
przeh'toczefi dopuszczalnych poziorn6w halasu na terenach chronionych akustycznie.

W celu ochrony drodowiska g;runtowo-w,cdnego na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji,
w sentencji niniejszego postanowienia, wprowadzono warunki clotyczqce frodta poboru *ody
oraz ograniczenia il,c$ci jej zuzycia, atakie sposobu zagospodarowania $ciekOw oraz w6d opadowych
i roztopowych' Ilob6r w6d prowadzony bgdzie z sieci wodoci4gowej. Zastosowane zostan4 poiAta
miseczkowo-smoczkowe, minimalizujqce zaLycie wody. Przeprowadzona w raporcie oo6 analiza
oddzia$rvania w zakresie gospodarki wod:no-Sciekowej i ochrony w6d wykazata, ieprzy zachowaniu
warunk6w okre5lonych w sentencji niniejszego postanowienia, eksploataija przedmioto*ui inwestycji





nie bgdzie miala negatywnego wph4wu na Srodowisko gruntowo-wodne ordz na wody
powierzchniower i podziemne.

Funkcjonowanial przedmiotnwego przedsigwzigcia wiqzad sig bqdzie z powstawaniem odpad6w,
W przedlotonym raporcie oo$ wyszczegr5lniono rodzaje i iloSci odpad6wf h6re powstana w trakr;ie
funkojonowania przedsiEwzigcia, wraz 2t informacjq o sposobie gospodarowuniu **. oclpadami.
W sentencji nliniejszego postanowienia wprowadzono warunki 

*malqce 
na celu zabezpieczenie

Srodowiska ptzed zanieczyszczeniem orilz zapewnienie bezpieczeristw a irycia i zclrowia ludzi
w zwiqzku z miegazynowaniem odpad6w na etapie eksploatacji inwestycji, jak r6wniez w zwi4zku
z zagaspodarovvaniem obomika. Z raportu oo$ wyni};a, ze obornik nie bgdzie magazynowan:y
i przetwarzany na terenie fermy p<> zakohczeniu cyklu chowu. Inwestor zamiena zbywae oboroik
w catoSci zewnQtrznym odbiorcom do zagospodarowania, zgodnie z abowi4nq4cyini przepisami
prilwa, np. do produkcji podlo2a do uprawy pieczarek.

Z zalqczonei inwentaryzacji wynika, i2 teren inwestyc.ji stanowi pole orne. W trak:ie
przeprowadzonych badari stwierdzono u/yst?powanie nastgpuj4cych gatunk6w ptak6w: sierp6wlia,
skowronek, dynl6wka, sikora bogatka, rnaztxek, pliszka siwa, trznadel, zuraw i blotniak lqkowy.
Wymienione ptaki stanowi4 grupg ptak6w heruj1cych, przelatuj4cych, zalatt44iych'
bTdi gniazdujErych w zakrzacz,eniach. Na terenie inwestycji nii stwieidiono gniaza Utotniaka
l4kowego ani innych ww. ptak6w. Nie sttwier<lzono kolonii lggowej nietoperzy. Striierdzone mchy
i porosty matrduil sig w obrgbie wystgpqi+cego siedliska rolniczego, planowana inwestycja w zaden
spos6b nie bgdziie ingerowala w ich wystgpowanie.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana hgdzie poza granicami obszar6w objgtych ochron4 na mocy
ustawy z dnia [6 kwietrria 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2}ft r. poz. 1614, ze zm, zwgo4
dalej ,,ustaw4 o oclrronie przyrody").
Najbli2ej polozony obszar Natura 2000 znajduje sig w odJleglodcir

- ok. 15 km od planowanej inwestycji * obszar specjalnej
Bugu P1.8140001,

ochrony ptak6w Dolina Dolnelgo

- ok. I i km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony sietllisk Ostoja Nadbu2ariska
PLH140011.

Z zapisdw raportu oo$ wynika, i2 planowane przedsigwzigcie nie przyczyni sig do uszczuplenLia
siedlisk gatunk6w chronionych, nie bgdzier znaoz,qco negatywnie odOzialywa6 na prieclmioty o"h.onyi integralno$6 obszar6w Nattna 2000, a tym samym na sp6jnoSi Huiopejskiej Sieci Ekologicznlj
Natura 2000 oraz nie bgdzie mialo znacr4oego wplywu na etapie realizacji i eksploatacjii-
na $rodowisko prrzyrodnicze.
W celu ograniczenia Smiertelno$ci, potencjalnie wystgpuj4cym na terenie inwestycyjnym zwierzgtorn
zostanie umoZliwiona dogodna ucieczka z terenu rob6t, a w razie koniecznoSci zostanie
przeprowadzone ich przeniesienie w dogo<lne siedliska. Ponadto wykopy zostan4 zabezpieczone siatl<4
rl!?tow4 lub zak:ryte foli4 (plandek4) przed ewentualnym przedostaniem sig do nich zwierz4t.
Wykonanie prac, poza sezonem lpgowym ptak6w b4dt w tym terminie pod nadzorem przyrodniczy,m
zminimalizuje straty w$r6d gatunk6w zwierzg., do jakich mogloby doj3i na skuiek- ptoszelia
lub bezpo$redniego zniszczenia lggowisk, ierowisk lub ich siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie
bqda mialy przerpisy derogacyjne, nalefir wyst4pii do wla6ciw*go oiganu (Regionalny Dyrektc,r
lub Generalny Dyrektor Ochrony Srod,rwiska) z wnioskiem o wydanie Oecyzii zezwaiajqcej
na czynno$ci poellegaj4c e zakazom.
W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dgtycr4ce wykonania nasadzeri zieleni
izolacyjnej oraz ograniczenia kolorystyki planowanych budynk6w inwentarskich, kt6re maj4 na celu
minimalizacjg \r?ly!vu planowanych obiekt6rv na walory krajobrazowe oraz estetycz-no-widokowe
tego terenu, a takiile zminimalizowanie dla obszar6w s4siednich, uci4zliworici powstaj4cych w wyniku
eksploatacj i inwesty cj i.
Wykonanie trzyletnich zabieg6w pielggnacyjnych posadzonej zieleni wymagane jest koniecznofci4
stworzenia w miarE mo2liwodci optymalnych warunk6w do jej przyjqcia rlE i funkcjonowania
w bezpo$rednim s4siedztrvie planowanych budynkdw inwentarskich.-
Pozostawione kr:zewy aronii bgd4 stanowi{y bazg pokarmow4, miejsce zerowania dla wielu gatunk6w
ptak6w.

Ze wzglqdu na rodzai przedsigwzigcia., a takZe jego lokalizacjg, nie wyst4pi transgraniezne
oddziafuwanie nn Srodowisko.





Zgodnie z przedloinn4.dokumentaq4, na terenie planowanego przedsigwzigcia i w jego otoczeniu
nie wystgpuj4 zr$ytki chronione na podstawie przepis6w o och.onir zabytk6w i opiece nad zabyfkami.

Rgqiglalny Dyrektor prowadz4c postgpowanie nie stwierdzit konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o kt6rych *o*u
w art.72 ust. 1 ustawy ooS, biorqc pod uwagg w szczegdlnoSci nastgpuj4ce okoliczno6ci:
1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsigwzigcia i elementrSw

przyrodniezych Srodowiska objgtych zakresem przewidywanego oddzialywania"przedsigwzigcia
na $rodowisko pozwalaj4 wystarczaj4ca ocenid jego oddzialywania na frodowisko i usialid
warunki jego realizacji;

2) ze wzglgdlu na rcdzaj i charakterysfykg przedsiqwzigcia oraz jego brak powi4z ania z irrnymi
przedsigw:ligciami nie stwierdzono obecnie mo2liwoSci ponabnormatywnego kumulowania
sig oddziafS'wari ww, przedsigwzigcia z innymi przldsigwzigciami z'iokalizowanyrni
poza terenem nale24cym do Inwestorra;

3) nie wystqpi niekorrystne oddzialyrvanie przedsigwzigcia na obszary wymagaj4ce specjalnej
ochrony zx> wzglgdu na wystQpowanie gatunk6w ro$lin i zwieru4t tuU ictr siedtist tub sieOfist<
przyrodtnczych objgtych ochron4, w tym obszary Natura 200A onz pozostale formy ochrony
pr4yrody.

Maj4c na uwad:ze powy*sze naleLy stwierdzi6, 2e planowane przedsigwzigcie nie bgclzie w spos,6b
znaazqey negatywnie oddzialywaC na $rodlowisko.

Wobec powytszego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie z;walnia Inwestora/Wnioskodawcv
od uzyskania wymaganych odrgbnymi przepisami decyzln,uzgodniefr lub zezwoleri.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zrhalenie. Postanowienie, na kt6re nie struzy zuhalenle,
strona moile zaskariryd w ramach decy4i oestgpczej zgodnie z art. 142 k.p.a).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

Arkodiusz Siembida
/podpisano elektronicznie/

Ofrzvmuia:
1. W6jt Gminy Stara Komica
2. aa




