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Pafstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarz4d

Gospodarki Wodnej
w Lublinie

LU. R2s.436.89.2018.AP

'*
Lublin, dnia | { stycznia 2O|Lg r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt. l_b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

z 201,8 r. poz. 2268 z poin. zm.) oraz errt. 77 ust. 1 pkt 4,, art. j7 ust. 3, 4, 6 i 7 us

3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu in{irrmacji o Srodowisk,u ijego ochronie, udziale spo

:)

dnia

stwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach orjdzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2Ot8 r. poz. 208L),
w zwiqzku z postqpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na 6rodowisko przeprowadzanym dla
przedsiqwziqcia pn.: ,,Budowa fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP na dz.
o nr ewid. 25t,252,253,2541L,254/2,255 w miejscowo6ciCzeberaki, grnina Stara Kornica"

uzgadniam realizacjq przedsiqwziqcia i okre5lam nastepujqce warunki:

l. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania przedsiqwziqcia naleiy podja6 nastqpujqce
dzialania:

1'. Na etapie realizacji inwestycji oszczr:;dnie korzystai z terenu w spos6b zapewniajqcy ochronq
Srodowiska wodno-gruntowego, w szczeg6lno6ci przed wyciekiem substancji ropopochodnych,
nale2y zorganizowa ( zaplecze, utwardzii wszystkie miejsca postoju maszyn.

2. Sprzqt budowlany u2ytkowany podczas realizacji pr;zedsiqwziqcia wyposa2yi w sorbenty
przeznaczone do natychm iastowego rusuwa n ia ewentua Inych wycie k6w.

3. Materialy budowlane i odpady p,cwstajEce na etap,ie realizacji inwestycji magazynowai
w warunkach gwarantujqcych ich izolacjq od podlo2a i czynnik6w atmosferycznych.

4' Zaplecze budowy wyposa2yi w przeno6ne toalety, serwisowan e przez wyspecjalizowane
podmioty z wywozem 6ciek6w do pobliskiej oczyszczalni.

5. Projektowany zbiornik na Scieki bytowe oraz zbiorniki na Scieki przemystowe z mycia kurnik6w
nalezy posadowii powy2ej stwierdzorrego poziomu w6d gruntowych.

6. Zaopatrzenie w wodq nale2y rozwiqza( w oparciu o gminrrq siei wodociEgowq.
7. Nalezy zapewnii racjonalnq gospodarkq wodnq w obiekcie, miqdzy innymi poprzez: stosowanie

do mycia myjek ci6nieniowych, stosowanie wodooszczqdnego systemu pojenia, prowadzenie
dezynfekcji z uzyciem Srodk6w niewyrnagajqcych splukiwania wodq (bez(ciekowo).

8. Scieki bytowe oraz Scieki przemyslowe z mycia kurnika, powstajqce na etapie eksploatacji
inwestycji, nalezy gromadzii w szczelnych, bezodplywor,vych zbiornikach, kt6re nalezv czasowo
opr62niai a Sciekiwywozii do oczyszczalni.

9. Prowadzii okresowe przeglqdy stanu instalacji i zbiornik6w poprzez dokonywanie oglqdzin
szczelnoSci, w celu za pobie2enia n iekontrolowa nym wycielkom.

10. Wody opadowe i roztopowe odprowadzai powierzchniowo do ziemi, na tereny biologicznie
czynne w obrqbie dziatki nalezqcej do lnwestora.
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1.L, Nale2y zachowai powierzchnie biologicznie czynnq w obrqbie dziatki inwestycyjnej tak akly

zapewnii mo2liwo56 odprowadzenia w6d z powierzchni utwardzonych w spos6b niepowodujqcy

szk6d na terenach sqsiednich.

Zastosowai szczelne, nienasiqkliwe, odporne na dzi;elanie obornika posadzki w obiekcie

inwentarskim.

Obornik po ka2dym cyklu produkrcyjnym przekazyw;li uprawnionym odbiorcom (np. do

pieczarkarni), bez magazynowania obornika na terenie fermy.

Zapewni6 taki spos6b zaladunku i transportu obornikia i 6ciek6w, kt6ry nie bqdzie stwarzal

zagro2enia dla Srodowiska gruntowo - wodnego.

Nie stwierdza siq koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddziafywania na Snodowisko oraz
postqpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko w ramach
postqpowania w sprawie wydania decyzji, o kt6rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczefstwa w ochronie 5rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2018 r. d,o Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Lublinie wplynqfo pismo W6jta Gminy Sitara Kornica z dnia 14 grudnia 2018 r. znak: 05.6220.7.201..8

z proSbq o uzgodnienie warunk6w realizacji dla przedsiqwziqciia pn.: ,,Budowa fermy drobiu do chowu
brojfer6w o obsadzie 1200 DJP na dz. o nr ewid. 251,252,1153,254/t,25412,255 w miejscowoSci

Czeberaki, gmina Stara Kornica".

W my5l art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostqpnianiu infornracji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenacn

odd zialywa nia na 5 rodowisko przedto2o ne zostafy:

1. wniosek o wydanie decyzji o Srodowirskowych uwarunkovraniach z dnia 5.12.201-8 r. zlo2ony przez

Szczepana Tarasiuka;

2. Raport o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko opracowany przez P. Kingq Malczuk

3. ZaSwiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarornuania przestrzennego gminy dla terenu
przedsiqwziqcia.

Planowana inwestycja zostala za[<walifikowana do przedsiqwziqi mogqcych zawsze znaczEco

oddzialywai na Srodowisko zgodnie z 5r 2 ust. 1 pkt. 51. rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia

9listopada 2OI0 r. w sprawie przedsiqwziqi mogqcych znaczqco oddzialywai na Srodowisko (t.j. Oz.

U.z201'6r.,poz.71)tj.,,ch6w lub hodowla zwierzqt w liczbie nie mniejszejni22lO du2ych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy cr.ym za liczbq DJP przyjmuje siq maksymalnq mozliwq obsadq
inwentarza); wsp6lczynniki przeliczeniowe sztuk zwierzqt na DJP sq okreSlone w zatqczniku do

rozporzqdzenia, oraz 5 3 ust. 1 pkt. 37 tj. ,,instalacje do nazielmnego magazynowania ropy naftowej,
produkt6w naftowych, substancji lub mieszanin, [...]".

Planowana inwestycja polega na budowie Fermy drobiu tj. 4 budynk6w inwentarskich
przeznaczonych do chowu brojlera o lqcznej obsadzie poczqtkowe j 1"2OA DJP/cykl wrazz infrastrukturq
towarzyszqcq. Ponadto na terenie fermy bqdzie magazynowany gaz propan w zbiornikach o lqcznej
pojemnoSci 51,2 m3. W/w instalacja bqrdzie zlokalizowana na gruntach wsi Czeberaki polo2onej
w gminie Stara Kornica w obrqbie powiatu losickiego w wojew6dztwie mazowieckim na dzialkach
o nr ewid. 25L,252,253,254/!,254/2,2ti5 o lqcznej powierzchni 6,i-9 ha.

12.

13.

'J,4.

il.
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Przedmiotowe dziatki stanowiq aktualnie w wiqkszo6ci tererr niezabudowany (tylko w czq6ci dzialki

252 istnieje zabudowa zagrodowa skladajqca siq z budynk6w: mieszkalnego, gospodarczych

i inwentarskich). W fazie eksploatacji teren bqdzie dodatkowo zabudowany 4 budynkanri

inwentarskimiwraz obiektami niezbqdnymi do funkcjonowania instalacji (tj. silosy paszowe, agregat

prqdotw6rczy, zbiorniki na gaz plynny, waga samochodowa, kontener konfiskatora sztuk padlych na

plycie betonowej), 6 zbiornik6w na Scieki z: mycia budynk6w inwentarskich o pojemno ilci L1,2 m3 ka2cly,

1 zbiornik na Scieki bytowe o pojemno5ciT m3, oraz utwiardzony plac manewrowy i drogi dojazdowe.

Lqczna obsada w budynkach inwentarskich to 300 000 szt. brojlera (1200 DJP)w jednym cyklu. W skali

roku bqdzie przeprowadzanych 6 pelnych cykl6w produkcyjnych (zdolno66 produkcyjna 1 800 000

sztuk brojlera rocznie). Czas trwania jednr:go cyklu bqdzie wynosit 42 dni. Obiekty inwentarskie bqdq
budynkami parterowymi, niepodpiwnicz<lnymi, wyposazonymi w szczelnq, odizolowanq od podto2:a

posadzkq betonowq na kt6rej bqdzie prowadzony 6ci6lkowy (na slomie) odchdw brojler6w.
Dodatkowo przy ka2dym budynku przewidziano pomieszczenie techniczne - sterowniq (dobud6wka).

Teren planowanej inwestycji znajduje siq poza Gt6r,runymi Zbiornikami W6d Podziemnych

GZWP.

Planowane przedsiqwziqcie polo2one jes;t poza obszarami szczeg6lnego zagro2enia powodziq orev

poto2one jest poza obszarami ochrony poSredniej czy bezpoSredniej ujqd w6d.
Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gosprodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisly (rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 18 paZdziernika 11016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz, U. z 2Ot6 r. poz. '.L9Lt ze zm.) przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czqSci wrid powierzchniowych oznaczonej kodem

europejskim: P1RW2000232665899, ,f,oczna do uj6cia" typ: (23) - potok lub strumieri na obszarze

bqdqcym pod wplywem proces6w torfotw6rczvch. Jest to naturalna czqSi w6d o zlym stanie. Celem

Srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP zagrozona

ryzykiem nieosiqgniqcia cel6w Srodowiskowych, typ odstqpstrrua - 4(41- 1 - w zlewni JCWP wystqpuje
presja rolnicza. W programie dziafafi zaplanowano wszystil<ie mozliwe dzialania majqce na celu

ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe by4o osiqgniqcie wska;inik6w zgodnych z wartoSciami dobrego

stanu. Z uwagijeldnak na czas niezbqdny dla wdrozenia dzialaft, a takze okres niezbqdny aby wdrozone

dziafania przyniosly wymierne efekty, do,bry stan bqdzie miigf byi osiqgniqty do roku 2027. JCW?

zalicza siq do czq5ci w6d wyznaczonych jako obszary' wra2liwe na substancje biogenne

iwrazliwych na zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze lrodet nolniczych oraz znajduje siq w obszarze

przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunk6w, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym
czynnikiem w ich ochronie. JCWP nie nale2y do czqSci vr6d przeznaczonych do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi a tak2e nie nalezy do obszar6w przeznaczonych do cel6w
rekreacyjnych, w tym obszar6w wyznaczonych jako kqpieliska.

Przedsiqwziqcie zlokalizowane jest w obszarze jednoliltej czq6ci w6d podziemnych oznaczonej
kodem P1GW200055. Stan ilo5ciowy i chemiczny dobry. Celern Srodowiskowym dla JCWPd jest dobry
stan chemiczny i dobry stan ilo6ciowy. Osiqgniqcie cel6w Srodowiskowych oceniono jako niezagrozone.
Dla JCWPd nie ustanowiono odstqpstw. JCWPd znajduje siq w obszarze wyznaczonym do poboru wody
przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub
gatunk6w gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Przedmiotowe przedsiqwziqcie prclo2one jest poza ,obszarami chronionymi w rozumieniu
ustawy Prawo wodne.

W wyniku rozpoznania podloza gruntowego do gtqboko6ci4 m nie stwierdzono wystqpowania
wody gruntowei. Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Sarnaki okre5lono, ze teren
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inwestycji le2y w obrqbie jednostki hydrogeologicznej 8 cbTr L Gl6wny poziom u2ytkowy wystqpu.ie

w wodonoSnych utworach trzeciorzqdowych o budowie luskowej i luskowo-faldowej. Warstwq

izolujqcq poziom wodonoSny stanowi kompleks sfabo przepuszczalnych glin zwatowych, Stopieh
zagrozenia poziomu u2ytkowego jest bardzo niski. Gl6wny u2ytkowy poziom wodono6ny na terenie
inwestycji znajduje siq na rzqdnej ok 156 m n.p.m. tj. ok 16 m p.p.t.Stopier:r zagro2enia poziomu

wodono5nego jest niski. Hydrograficznie teren przeznaczony pod inwestycjq znajduje siq w obrqbie
rzeki Kafu2a (lewy doplyw Tocznej) przeprlywajqcej w odlegkr6ci ok 9OO m na kierunku poludniowo-

zachodnim.

W trakcie realizacji przedsiqwziqcia w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia w6d
podziemnych zostanq zastosowane poni2sze dzialania: stosowanie sprzqtu budowlanego
i transportowego sprawnego technicznie, przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwa{i
maszyn co zminimalizuje ryzyko wyciek5w ropopochodnych dr: gruntu, wyposazenie zaplecza budowy
w substancje do usuwania ewentualnych wyciek6w ropopocl"rodnych, wszelkie naprawy w/w sprzqtu
bqdq odbywaly siq poza granicq zaktadu, powierzchnia terenu zaplecza budowy bqdzie uszczelniona

przy pomocy plyt betonowych, paliwa, smary, oleje nie bqdq przetrzymywane na placu budowy,
tankowanie maszyn bqdzie odbywai siq poza miejscem wykonywania prac - na stacji paliw, odpacly
powstajqce na etapie budowy bqdq selektywnie zbierane i na bie2qco przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Ponadto dla przedsiqwziqcia zostanq zastosowane techniki BAT w zakresie ochrony w6d
powierzchniowych i podziemnych m. in. w'ykonywanie systemertycznych kalibracji instalacjiwody pitnej,
stosowanie poidet minimalizujqcych rozlewanie wody, prowadzenie oraz przechclwywanie rejestr6w
zu2ycia wody.

W fazie budowy najwiqksze obciq2enie dla Srodowiska gruntowo-wodnego mogE generowai robotv
zwiqzane z wykonywaniem wykop6w pod fundamenty i instalacje (w szczeg6lnoSci pod zbiorniki
Sciek6w). W zwiqzku z gtqbokim zah:ganiem zwierciad'la wody podziemnej, przewidywane
posadowienie budynk6w inwentarskich na glqboko5ci do 1",5 m p.p.t. oraz zbiornik6w Sciek6w na

gtqbokoSci do i] m p.p.t. nie bqdzie zwiqzane z konieczrroSciq wykonywania zorganizowanego

odprowadzania w6d opadowych do gruntu w fazie budowy. Wszystkie elementy fermy posadowione

bqdq powy2ej zwierciadta wody gruntowej. Pomieszczenia fermy wyposa2one bqdq w szczelne
posa d zki za bezpieczajqce przed p rze n i ka n i e m zanieczy szcze ri d o gru ntu.

W czasie budowy zaklada siq, 2e ilo6i odprowadzanych Sciekriw bqdzie zbli2ona do ilo6ci pobieranej
wody przez pracownik6w prowadzqcych budowq i montaz. Przr:widywana iloSi wody wykorzystywanej
do cel6w: budowlanych - do okolo 5,0 m:r/d, socjalno-bytow'ych okofo 60 l/dobe. Wszelkie potrzeby

sanitarne ekip prowadzqcych prace budowlane bqdq zabezpieczane przy pomocy przenoSnych

sanitariat6w opr6znianych przy pomocy r,voz6w asenizacyjnych wywozqcych Scieki na oczyszczalniq
5ciek6w.

Na etapie eksploatacji woda w gospodarstwie pobierana bqdzie na cele technologiczne (do
pojenia zwierzqt, mycia i dezynfekcji burdynk6w) i socjalno - bytowe (sanitariaty pomieszczenia
socjalnego). Lqczne zapotrzebowanie roczne na wodq dla fermy wynosi 15 820 m3f rok, w tym do cel6w
pojenia 15300 m3/rok (ok. 2,53 m3/h), dlo cel6w porzqdkowych 192 m3f rok, do cel6w socjalno -
bytowych 65,7 m3f rok.lrodlem zaopatrzernia fermy w wodq bqdzie gminna siei wodociqgowa. lloSi
zu2ywanej wody bqdzie monitorowana przez prowadzenie odczyt6w stanu wodomierza oraz
prowadzenie odczyt6w zu2ycia wody z tablic sterowniczych w kazdym kurniku, pojenie ptak6w
realizowane bqdzie przez zautomatyzowerny miseczkowo-smoczkowy system pojenia zapewniajqcy
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oszczqdnq gosprldarkq wodnE tj. optymalne pobieranie wocly przez ptaki i wykluczenie strat wody
przez rozlewanie.

Na etapie eksploatacji na terenie fermy bqdq powstawai 6cieki bytowe i przemystowe z mycia.

Scieki bytowe w ilo6ci 59,3 m3/rok bqdq gromadzone w szczelnym zbiorniku o pojemnoSci 7m3. Scieki

te bqdq wywo2one do gminnej oczyszczalni Sciek6w.

W wyniku czyszczenia i mycia hal produkcyjnych kurnik6w pro ka2dym cyklu hodowlanym powstajq

Scieki przemyslowe. Srednia ilo6i Sciek6w powstajqca w ciqgtr jednego cyklu wynosi 8 m3/kurnik. Na

ka2dy kurnik bqdzie przypadalo 1,li zbfornika tzn. 2 hale inwentarskie bqdq skanalizowane clo

3 zbiornik6w bezodplywowych. llo6i Scir:k6w przemyslowych powstajqca na terenie fermy bqdzie
wynosila 32m3/cykl (przy lqcznej pojemnoSci zbiornik6w bezodplywowych min. 66 m3)

i lg2m3linstalacjq/rok. Powstafe Scieki odprowadzane bedq do 6 szczelnych zbiornik6w
bezodplywowych, o pojemnoSci 11- LI,2 m3 (zale2no6ci od producenta i materialu z kt6rego bqdq

wykonane) a nastqpnie wywozone do punktu zlewnego oczy'szczalni Sciek6w posiadajqcej stosowne
zezwolenia. Dezynfekcja kurnik6w bqdz:ie wykonywana przez firmq zewnqtrzna, na podstawie

stosownej umowy. Silosy paszowe bqdq rergularnie opr6zniane i poddawane konserwacji. Prowadzona

bqdzie kontrola stanu obiekt6w pomiqdzy zasiedleniami.

Wody opadowe i roztopowe z terenu irrwestycji odprowaclzane bqdq powierzchniowo na tereny
zielone, biologicznie czynne, w obrqbie dziatek nale2qqych do Inwestora.

W wyniku funkcjonowania przedsiqwziqcia na terr:nie fermy bqdq powstawaly nawozy
naturalne w prostaci obornika, w przewidywanej iloSci ok. 3600 Mg/rok. Po ka2dym cyklu
produkcyjnym bqdzie on bezpo5rednio ladowany na podstawione przyczepy pojazd6w

i transportowane do zakladu produkcji podkladu do uprawy pieczarek. Obornik nie bqdzie
magazynowany na terenie fermy. Odbirir i transport nawrtz6w naturalnych odbywai siq bqdzie
samochodami rrvyto2onymi foliq i przykrytymi plandekami zabezpieczajqcymi przed emisjq wt6rnq
a zaladunek przy pomocy pojazd6w i maszyn przystosowanych do tego typu celu w taki spos6b, kt6ry
nie bqdzie stwarzal zagrozenia dla Srodowiska gruntowo - wodnego.

Zgodnie z art. I02, ust l- Ustawy Prawo wodne, produkcjq rolnq, w tym dzialy specjalne produkcji

rolnej, oraz dziaialno6i, w ramach kt6rej sq przechowywane odchody zwierzqce lub stosowane
nawozy, prowadzi siq w spos6b zapobiergajqcy zanieczyszczaniu w6d azotanami pochodzqcymi ze

irodel ro I n iczych i ogra n iczajqcy ta kie za n ieczyszcze n ie.

Padle sztuki bqdq magazynowane w wolnpstojqcr:j chlodni kontenerowej i odbierane
systematycznie przez uprawnionego odbiorcq z przezn.)czeniem do przetworzenia. Odpady
z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej bgdq bezpoSrednio zabierane przez

weterynarza opiekujqcego siq stadem. R6wnie2 odpady opakowad z tworzyw sztucznych po Srodkach

dezynfekujqcych, kt6re bqdq odbierane loezpoSrednio przez firmq wykonujqcq dezynfekcjq kurnika.
Biorqc prcd uwagq oddzialywania planowanego przeds;iqwziqcia na Srodowisko, uwzglqdniaiqc

charakter; skale; i lokalizacjq przedsiqw:ziqcia oraz planowane rozwiqzania techniczne chroniqce
Srodowisko, nie przewiduje siq negaty'wnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na stan
jednolitych czqSci w6d, obszar6w chronio,nych oraz na realizacjq cel6w Srodowiskowych okreflonych
w planie gospoclarowania wodami.

Ze wzglqdu na charakter przedsiqwziqcia, skalq jego oddzialywania i usytuowanie wzglqdem
granic paistwa, nie wskazuje siq potrzeby przeprowadzenia postqpowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Biorqc pod uwagq okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art.77 ust.5 ustawy z dnia 3 paidziernika
2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
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Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, nie stwierdza siQ koniecznoSci

przeprowadzenia oceny oddziafywania przedsiqwziqcia na Srodowisko w ramach postqpowania

w sprawie wydania decyzji, o kt6rej mowa w arL.72, ust L pkt L ww. ustawy.

Majqc powy2sze na uwadze postanowiono jak w sentr:ncji.

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy

o $rodowisku i jego ochronie, udziale

oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.

przysluguje za2alenie.

POUCZENIE

z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informarji
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

U. z 2Ot8 r. poz. 2081) na niniejsze postanowienie nie

z-cA KTORA

Grzeg Lipczuk

ST LyO

11)(

Otrzvmuia:

t1)\ W6jt Gminy Stara Kornica (z proSbq o poinformowanid stron postqpowania)
08-205 Stara Kornica

2. ala

##
'w
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