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Stara Kornica, dnia 27 .03,2020 r,

Decyzja

Napodstawie art.71 ust, 2pkt1,art.75 ust, 1 pkt. 4w zwiqzkuzart.80 i art, 85 ust I

i ust. 2 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. oudostEpnieniu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczef,stwa w ochronie Srodowiska otaz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz afi. 104 ustawy z dnia

74 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

porczpatzeniu wniosku z dnia 05.12.2018 r. zlohonego przez inwestora - Pana Szczepana

Tarasiuka zam. ul, Czerwonego Krzy1a 17, 08-200 tr osice w sprawie wydania decylr

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwziqcia polegaj4cego na ,,Budowie fermy

drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP" nadzialkachonr ewid.251,252,253,

2541I,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica

orzekam
odm6wid ustalenia Srodowiskowych uwarunkowaf dla przedsiEwzipcia polegaj4cego

na: ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerdw o obsadzie 1200 DJP', na dzialkach o nr

ew. 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255 w miejscowoici Czeberaki, gmina Stura Kornicu.

Uzasadnienie

Wnioskodawca Pan Szczepan Tarasiuk, zam. u7. Czerwonego KrzyLa 17, 08-200

tr-osice, wnioskiem z dnta 05 grudnia 201 8 r. zwr6cil siq o wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacjE przedsigwzigcia polegaj4cego na: ,,Budowie fermy

drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" na dzialkach o nr ew.257,252,253,2541I,

25412,255 w miejscowodci Czeberaki, gmina Stara Kornica.

Do wniosku Inwestor dolqczyl dokumenty wymienione w art. 74 ust. I pkt 2, 3, 5 i 6

ustawy z dnta 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnieniu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatrywania na

Srodowisko , zwanej dalej ooS.

Planowane przedsiqwzigcie zalicza sig do grupy przedsiqwzigi, mog4cych zawsze

znaczqco oddzialywai na Srodowisko, o kt6rych mowa w art. 59 ust. I pkt. 1 ooS oraz w $ 2

ust. 1 pkt. 51 lit. b rozporuqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzednia2019 r. w sprawie

przedsiEwziqi mog4cych znaczqco oddzialywai na Srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839),

tj.,,zwterzqt innych niZ wymienione w lit. a w Iiczbie nie mniejszej ni? 2I0 DJP -



przy czymzaltczbqDJP przyjmuje sig maksymaln4moZliw4obsadq zwierzqt; wsp6lczynniki

przeliczeniowe sztuk zwierzqt na DJP s4 okreSlone w zalqczniku do rozporz4dzenia".

Zawiadomieniem z dnia 14 grudnia 2018 r. znak C.5.6220,7 ,2018 stosownie do art. l0

i art. ar1, 61 ustawy z dnta14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego W6jt

Gminy Stara Kornica zawiadomil strony postEpowania o wszczqciu postEpowania

administracyjnego w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsiqwzigcia, informuj4c o prawie wnoszenia uwag i wnioskow

dotyczqcych r ealtzaqi przedsiqwziqci a.

W6jt Gminy Stara Kornica dzialajqc na podstawie art. 77 ust. 1, pkt. 1, pkt. 2, pkt.3 r

pkt. 4 ooS wystqpil pismami znak 05.6220.7 .2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. do Pafistwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Losicach, Regionalnego Dyrektora Oehrony

Srodowiska w Warszawie, UrzEdu Marszaikowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego

w Warszawie, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie

o zaopiniowanie i uzgodnienie warunk6w realizacji dla przedsiEwziEcia polegaj4cego

na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" nadz. o nr ew.251,

252, 253, 2541I, 25412, 255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Komica oraz

obwieszczeniem z dnia 14 grudnia 2018 r. znak 05.6220.7.2018 zawiadomrl strony

postEpowania o wystqpieniu do ww. organ6w o zaopiniowanie i uzgodnienie warunkow dla

przedmiotowego przedsiEwziEcia.

Obwieszczeniem z dnia 14 grudnia 2018 r. znak 05.6220.7.2013 W6jt Gminy Stara

Kornica podal do publicznej wiadomoSci informacjq o wylozeniu raportu o oddzialywaniu

przedsiqwziqcia na Srodowisko oraz o mozliwoSci skladania uwag i wniosk6w w terminie

30dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomo6ci, tj. od dnia 18 grudnia

2018r. do dnia 18 stycznia 2019 r. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszeri

UrzEdu Gminy Stara Kornica, na stronie internetowej Gminy Stara Komica w Biuletynie

informacj i Publ icznej or az w miej scu pl anowane go przedsi E w zipcia.

W dniu 31 grudnia 2018 r. do Urzqdu Gminy w Starej Kornicy wptynEla Opinia

Sanitarna z dnia 27 grudnia 2018 r, znak ZNS-712,23,2018.28 opiniujqca pozytywnie

przedsiqwziqcie polegajqce na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200

DJP" na dz. o nr ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowo$ci Czeberaki, gmina

Stara Kornica zglaszaj4c uwarunkowania Srodowiskowe do zastosowania na etapie realizacji i

eksploatacji.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

pismem znak: PZ-1I.7030.3.115.2018.AK z dnia 14 stycznia2019 r. wezwal do uzupelnienia



raportu o oddzialywaniu na Srodowisko w zakresie emisji halasu, gospodarki odpadami

oraz emisji do powietrza. R6wnoczeSnie wyrazil koniecznoS6 przedluhenia czasu opiniowania

zuwagr na koniecznoSd uzupelnienia raportu do dnia 18 lutego 2019 r,

Pismem znak: OS.6220,7 .2018 z dnia 22 stycznia 2019 r. W6jt Gminy Stara Kornica

wezwal Inwestora do uzupelnienia raportu ooS w nastgpuj4cym zakresie:

I. w zakresie emisji halasul
1. nale?y przedlo?yc informacjq na temat powiqzan z innymi przedsiEwziEciami,

w szczeg6lnoSci kumulowania siq oddzialywah przedsigwzigc realizowanych,
zreahzowanych lub planowanych, dla kt6rych wydano decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujqcych siE na terenie, na kt6rym planuje siq realizacjp
przedsipwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiEwziqcia lub kt6rych
oddziaLywania mieszczq siQ w obszarze oddzialywania planowaneso
przedsigwzipcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzii
do skumulowania oddziaLywah z planowanym przedsigwzigciem (art.66 ust. 1 pkt
?h\.

2. brak jest informacji dotyczqcej akustycznego oddzialywania przedmiotowego
przedsiqwziqcia na rodzaje teren6w, o kt6rych mowa w art. 113 ust. 2 pkt I ustawy
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz, 799" ze zm,, zwanej dalej
,,ustaw4 PoS"). Na graficznym odwzorowaniu izolinii halasu - mapie akustycznej
nale?y zaznaczya granice teren6w podlegaj4cych ochronie akustycznej w taki
spos6b, aby moZliwa byla ocena, czy funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiEwziqcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na s4siednich
terenach podlegaj4cych ochronie. W Swietle art. 115 ustawy PoS, w razie braku
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren nalezy do
rcdzajow teren6w, o ktorych mowa w ar1. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy PoS, wlaSciwe
organy dokonujq na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania
tego i s4siednich teren6w, a jeheli teren moze by(, zaliczony do kilku rodzaj6w
teren6w uznaje siq, ze dopuszczalne poziomy halasu powinny byi ustalone
jak dla przewa?ajqcego rodzaju terenu. W zwiqzku z powyhszym nale|y
przedstawii punkty obserwacyjne na granicy teren6w chronionych akustycznie
wraz'z podaniem wartoSci poziomu halasu w odniesieniu do pory dnia i nocy.
W przypadku stwierdzenia przekroczenra dopuszczalnych wartoSci halasu
na terenach chronionych akustycznie nale?y przedstawic i opisai Srodki
minimalizuj qce oddzialywanie akustyczne wraz zWl<azaniem ich skutecznoSci;

3. naleLy przedstawic analizE dot. spelnienia wymog6w BAT 9 i 10, umozliwiaj4c4
sprawdzenre, czy techniki okreSlone w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2017 /302 z dnia 1 5 lutego 2077 r . ustanawiaj 4ce konkluzj e dotyczqce naj lepszych
dostEpnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub Swiri
zgodnie z dyrektyw4 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010f5NE zostaly
zastosowane w instalacji objqtej raportem ooS;

4. na mapie akustycznej nalezy uwzglEdnii wsp6lrzEdne na osi X, Y w celu
moZliwo6ci weryfi kacj i przyj gtych punkt6w pomiarowych;

5. na str. 93 w tabelr dotyczqeej por6wnania proponowanej technologii z technologiq
BAT wskazano, L2 najbhlsze tereny chronione akustycznie zlokalizowane sq
w odleglo3ci 5 m od planowanej inwestycji, natomiast z informacji zawartych
na str. 5-6 raporlu ooS wynika, 12 najbliZsza zabudowa zagrodowa zlokalizowana
jest77 m od granicy dzialki,powyzsze naleLy wyjaSnii;

U. w zakresie gospodarki odpadami:



1. proponowanego okreslenia dalszego postppowania z odpadami o kodach 150102

i 150105 - w raporcie wskazano,2e odpady mog4 zostal przekazane osobom

fizycznym lub wykorzystywane na wlasne potrzeby, zgodnie natomiast
zrozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rcdzaj6w odpad6w, kt6re osoby frzyczne lub jednostki organizacyjne
niebqd4ce przedsiqbiorcami mogq poddawai odzyskowi na potrzeby wlasne,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, ww. odpad6w nie mozna

zagospodarowai w powylszy spos6b;
2, okreslenia na jakie wlasne potrzeby wykorzystywane bgd4 odpady o kodzie

150101;
3. poprawnie wskazanego maksymalnego czasu magazynowania odpad6w, m.in.

f50202 - na stronie 74 raportu, czas magazynowania okre$lono na trzy lata -
zgodnie natomiast z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach,

odpady mog4by6 magzynowane, nie dluzejjednak niz 1 rok;
4. oszacowanie poprawnie calkowitej iloSci fosforu wydalonego w oborniku

(wykazanie spelnienia BAT 4) - w raporcie na str, 42 do wzoru podstawiono

niewla$ciwe wartoSci;
ru. w zakresie emisji do powietrza:

1. nalely zweryfikowai opis usytuowania najblizszych zabudowaf wzglqdem

przedmiotowej instalacji - przedstawiona na Rys. nr 3 na str. 6 - mapa obrazuiqca

usytuowanie siedlisk A i B nie pokrywa siE z opisem;
2, brak uzasadnienia dla wielko$ci emisji zanieczyszczeh z nagrzewnic gazowych -

naleLy ponownie przeliczyd maksymalne i toczne zuLycie paliwa w
nagrzewnicach gazowych. W charakterystyce paliwa (gazu plynnego) uzywanego

w nagrzewnicach na str. 46 Raportu, wskazano, ze wartoS6 opalowa gazu

Wu:45 220 kJlkg, natomiast przy wyliczeniu wskazano, ze wartoSi opaiowa

wynosi 47 300 kj/kg;
3. naleZy zweryfikowai rozbieznoSci w zakresie czasu trwania podokres6w

pomiqdzy danymi w tabeli ,,Charakterystyka poszczeg6lnych okres6w i
' podokres6w z czasem pracy" (str. 45) a Tabel4 nr 2 z zalqcznika nr 2 do Raportu;

4. nalely zweryfikowai poprawnoSi wyliczefr wielkoSci emisji pylu na str. 49

Raportu - Tabela ,,Szacunkowa emisja substancji do powietrza z agregatu";
5. nale|y ujednolicid dane przyjEte do analizy w zakresie iloSci zu?ywanei paszy

i ewentualnie skorygowai wyliczenia emisj t z zadawania paszy (podano r6zne

wielkoSci zu|yciapaszy na str. 13 i 49);

6, brak uzasadnienia dla danych wprowadzonych do programu obliczeniowego
(rozbieznoSci w zakresie czasu trwania poszczeg6lnych podokres6w

or az nietzasadnio ne wi elko S ci emi sj i go dzinowych) ;

7, naleLy zweryfikowai temperaturq gaz6w wprowadzanych do programu

obliczeniowego;
8. nale|y zweryfikowa6 poprawnoSd wyliczenia emisji pytu z napelniania silos6w

paszowych (str. 50);
9. nale|y zweryfikowai obliczenia emisji rocznq oraz wskazad 2r6dlo literaturowe

z kt6rego przytoczono jednostkowy wskaZnik emisji gazu plynnego w przypadku

napelniania zbiornikow magazynowych (str. 50);
10.naleZy zweryfikowai poprawnoSd wartoSci uSrednionych dla roku,,wpisanych

do tabeli na str. 54, albowiem se one niezgodne z informacj4 z WIOS dotyczqcq
aktualnego stanu jakoSci powietrza w gminie Stara Kornica oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie warlo$ci odniesienia dla niekt6rych substancji
w powietrzu; - mapa izolinie stqzeri Srednich z tlem tlenk6w azotu
(dopuszczalnie 30 powinno by6 40);



11.w zwtqzku z oSwiadczeniem ze slr.83 raportu nale?y rozwaty(, mo2liwoSi
zainstalowania mobilnych (przenoSnych) stanowisk pomiarowych. Zaznacza siE,

i2 zgodnie z art. I47 ust, 4 ustawy PoS prowadzqcy instalacjg bgdzie zobowiqzany
do przepro w adzenia wstEpnych p omi ar6w wielko S ci emi sj i ;

12. nale|y zweryfikowa(, wyhczenia zestawione w Tabeli nr I Zatqcznika nr 2 (m.in,
wyliczenia kolumny ,,5" nie pokywajq siq z danymi wprowadzonymi do kolumn
3i4);

13. w zalqczniku 2.4. ,,Dane do obliczeri opadu pylu", str. 9, nale?y zweryfikowai
wsp6lrzEdne punkt6w w tabelce ,,Wyniki obliczeri opadu pylu w dodatkowych
punktach";

14. brak pelnego graftcznego przedstawienia wynik6w obliczeri - nie przedstawiono
izolinii stEzef maksymalnych (m.in. brak izolinii stEzeri maksymalnych dla pylu
zawieszonego PM-10; 2-krotnie przedtrohono izolinie stEzeri maksymalnych
wqglowodor6w alifatycznych, brak izolinii stqzeri maksymalnych wgglowodor6w
arcmalycznych oraz nie przedstawiono dla tych substancji izolinii stgzeri Srednich
zthem);

15" nale?y zweryfikowai wsp6lrzEdne dodatkowych punkt6w, dla kt6rych
przedstawiono wyniki obliczefi stE2eri w obu wariantach (wsp6lrzpdne domu nr 2
oraz nr 6 nie pokrywaj4 siq ze sobQ oraz v'ryjainid co oznacza punkt usytuowany
poza sieci4 obliczeniow4 tj. X-173 Y-593 przedstawiony na wydrukach
graficznych;

16. naIe?y zweryfikowac wskaLniki i emisjg (poprawnoSi dokonanych obliczeri)
ze spalama wqgla kamiennego - tabela na str. 60, jak r6wnie2 uwzglqdnii
w wyliczeniach emisj q benzo(a)pirenu;

I7. z uwagi na ww. rozbieznoSci i braki nale?y ponownie obliczyi emisjq
zanreczyszczeh w wariancie alternatywnym i ponownie przeprowadzic, obltczema
rozprzestrzeniania siE substancji dla tego wariantu;

78. naIe?y przedlo?yc wydruk koircowy z programu obliczeniowego przedstawiaj4cy
emisjE roczne poszczegolnych substancji wprowadzanych do powietrza dla obu
analizow anych wariant6 w.

W dniu 23 stycznia 2019 r. do UrzEdu Gminy w Starej Kornicy wplynElo

Postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r, znak: LU.RZS.$6.59.2018.AP Paristwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Lublinie,

uzgadnrajqce reabzacjq przedsipwzipcia oraz okreSlaj4ce warunki: na etapie realizacji i

eksploatacji lub uZytkowania przedsiqwziEcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 2I styczma

2019 r. znak: WOOS-t,+22t,311.2018,EL ze wzglEdu na koniecznolc szczeg6towej analizy

dokumentacji, poinformowat o zalatwreniu sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunk6w

realizacjr ww. przedsiqwziEcia do dnia 15 kwietnia 2019 r.

W dniu 25 stycznia 2019 r. do tut. Organu zostalo zlohone ptzez Inwestora pismo z

dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczqce przedLu2enia terminu wniesienia uzupelnienia raportu

o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko w zakresie wskazanym w wezwaniu Wojta

Gminy Stara Kornica z dnia27 stycznia20lg r, znak C5,6220J,2018 do dnia 28 lutego

2079 r"



W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. znak OS.6220.7.2018

zawiadomil Marszalka Wojew6dztwaMazowieckiego, 2e w zwiqzku z wezwaniem znak: PZ-

II,7030.3.115.2018.AK z dma 14 stycznia 2019 r. w sprawie uzupelnienia raportu

o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiEwziEcia, nie mohe byi wniesione uzupelnienie

w terminie 14 dni z przyczyn niezalehnych od organu prowadz4cego postqpowanie.

W zwi4zku zpovtyaszym uzupelnienie zostanie wniesione w terminie do 15 marca2019 r.

W dniu 14 lutego 2019 r. Pan Michal Kosmala wyst4pil do W6jta Gminy Stara Kornica

z wnioskiem z dnia 11 lutego 2019 r. o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

administracyjnym.

W dniu 15 lutego do Urzqdu Gminy w Starej Kornicy wptrynqla lista os6b,

kt6re sprzeciwiaj4 siq budowie fermy drobiu w Czeberakach, pod kt6rq podpisalo siq 40 osob.

Pismem z dma 14 lutego 2019 r. (data wplywu 18,02,2019 r,) znak: PZ-PK'

I.7030.3.5.2019.AK Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie powiadomil

o przedluheniu terminu wydania opinii do dnia 20 marca2}l9 r.

W dniu 26 lutego 2019 r.Inwestor zloLyt uzupelnienie do raportu o oddzialywaniu

na Srodowisko, kt6re zostalo przekazanepismem z dniaT marca2}l9 r. znak 05.6220.7.2018

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafrstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Losicach, UrzEdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

Mazowieckiego w Warszawie oraz Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 06,03.2019 r. znak: C.5.6220.7.2018

zawiadomilPanaMichala Kosmala oraz Inwestora o poszerzeniu krggu stron postqpowania.

Zawiadomieniem z dnia 7 marca 2019 r. znak 03.6220.7 ,2018 tut. Organ zawradomrl

strony postqpowanta o zloheniu uzupelnienia raportu przez Inwestora oraz Obwieszczeniem

ztego samego dnia znak C.5.6220.7.2018 zostalo powiadomione spoleczeristwo.

W dniu 11 marca 2019 r. Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki" z siedzib4 w Poznaniu,

wyst4pilo do Wojta Gminy Stara Kornica z wnioskiem z dnia 5 marca 2019 r, o dopuszczenie

do udzialu w postppowaniu administracyjnym.

Wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. (data wptywu 11 marca 2019 r.) Stowarzyszenie

,,Otwarte Klatki" zto|ylo zastrzelenia do raportu o oddzialywaniu na drodowisko

dla planowanej inwestycj i.

W dniu 13 marca 2019 r. mieszkafrcy miejscowoSci Czeberaki, Falatycze, Poptawy,

Rudka, Szpaki, Wyrzyki i okolic zloty\y protest przeciwko planowanej budowie kurnik6w

w miejscowoSci Czeberal<r z 293 podpisami mieszkaficow. W dniu 15 marca 20i9 r. do



UrzEdu Gminy w Starej Kornicy wplynqla kolejna lista z 177 podpisami mieszkafcow

przeciwko powstaniu planowanej inwestycj i.

Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 15 marca

2019r, znak: PZ-PK-I.7030.3.5.2019.AK przedlu?yl termin zalatwienia sprawy ze wzglEdu

na koniecznoSi przeanahzowanta uzupelnienia dokumentacji do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

W dniu 19 marca 2019 r" do Urzgdu Gminy w Starej Kornicy wptyngta kolejna lista

z 47 podpisami mieszkarlc6w przeciwko powstaniu planowanej inwestycji.

Pismem z dnia 19 marca 2019 r. znak; GP.OS.OO+. |.L2019 (data wptywu 20 marea

2019 r.) W6jt Gminy Platerow przest"aL do tut. Organu pismo mieszkaflc6w wsi Falatycze

dot. protestu przeciwko planowanej budowie fermy drobiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 15 marca

2019 r. znak WOOS-t.+ZZt.3lL20l8.EL.3 z uwagi na wplyniEcie w dniu 11 marca 2019 r.

uzupelnienia do rapoftu o oddzialywaniu na Srodowisko przedsiEwziqcia polegaj4cego

na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" nadz, o nr ew.25l,

252,253,2541I,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornicawyznaczyl nowy

termin zalatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunk6w realizacjr

ww. przedsiqwziEcia do dnia 6 maja20l9 r.

Pismem z dnta 15 marca 2019 r, znak WOOS-t.+22t.311.2018.EL.2 Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Wars zawie przeslal. do tut. Urzpdu celem rczpatrzenta

zgodnie z wtraSciwoSciq pismo Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki" z dnia 7 marca 2019 r.

przekazujqce zastrzehenia do raportu o oddzialywaniu na Srodowisko planowanego

przedsiEwziEcia.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T-osicach pismem z dnia 20 marca

2019r. (data wptywu 25 marca 2019 r.) znak ZNS-712.23.L20L82019.28 podtrzymal

stanowisko zawarte w opinii z dnia27 grudma2}lS r. znak ZNS-712.23.2018.28.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r. znak: 05.6220J.2018 W6jt Gminy Stara

Kornica postanowil dopuScii organrzacjp spoiecznq Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki"

z siedzibq w Poznaniu do udzialu na prawach strony, w postppowaniu administracyjnym

zmrerzajqcym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia

polegaj4cego na ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" na dz.

o nr ewid. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 27 marca 2019 r. znak: 05.6220J,2018

zawiadomil Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tr-osicach, Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa



Mazowieckiego w Warszawie oraz Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Lublinie

o dopuszczeniu na prawach strony do ww. postEpowania Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki"

oraz zawiadomienie o poszqzeniu krggu stron postqpowania.

Pismem z dnia28 marca2}I9 r. znak: 05.6220.7.2018 W6jt Gminy Stara Kornica na

wniosek Stowarzyszenia ,,Otwarte Klatki" przeslal do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie wniosek z dniaT marca2019 r. ww. uczestnika, tj. zastrzezenia do

raportu o oddzialywaniu na Srodowisko planowanego przedsiqwziEcia.

W dniach 28 marca - 1 kwietnia20lg r. do Urzqdu Gminy w Starej Kornicy wplynqtro

l1 wniosk6w mieszkaric6w gminy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

administracyjnym.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Wsp6lne Miejsce do Zycia", wyst4pilo

do Wojta Gminy Stara Kornica z wnioskiem z dnia 5 marca 2019 r. o dopuszczenie do

udzialu w postqpowaniu administracyjnym na prawach strony.

Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki" pismem z dnia 2l marca 2019 r. przeslalo

do tutejszego Organu opiniE dotycz4cq rozdzialu 4.10 ,,Inwentaryzacja przyrodnicza" raportt)

o oddzialywaniu na $rodowisko planowanego przedsiEwziqcia sporzqdzonqprzez Pana dr hab.

Pawla Oglqckiego.

W dniu 11 kwietnia2}Ig r. do Urzqdu Gminy w Starej Kornicy wplynqla oprnraz

dnia 8 kwietnia 2019 r, znak PZ-PK-L7030.3.5.2019.AK Marszalka Wojewodztwa

Mazowieckiego w Warszawie opiniuj4ca pozytywnie planowane przedsigwzigcie polegaj4ce

na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP" nadz. o nr ew.251,

252, 253, 2541 1, 25412, 25 5 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica.

W dniu 12 kwietnta 2019 r. do W6jta Gminy Stara Kornica wplynqlo pismo

Paflstwowego Gospodarstwa Wodnego w Lublinie Wody Polskie pismo z dma 8 kwietnia

2019 r. znak LU.R25.46.89.2018.AP informuj4ce, 2e dnia 77 stycznia 2019 r. Dyrektor

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie wydal postanowienie uzgadniajqce

reahzacjg przedsipwzigcia oraz okreslil warunki dla planowanego przedsiEwziqcia

na podstawie przedlohonej dokumentacj i,

Pismem z dma 8 kwietnia 2019 r. znak WOOS-1.+22t.31L2018.EL.4 Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie przestaL do tut. UrzEdu celem rozpatrzenia

zgodnie z wla6ciwo$ci4 pismo Stowarzyszenie ,,Otwarte Klatki" z dnra 2l marca 2019 r.

przel<azujqce opiniq dotyczqcq rozdzialu 4.10 ,,Inwentaryzacja przyrodnicza" raportu

o oddzialywaniu na Srodowisko planowanego przedsiqwziqcia sporz4dzonqprzez Pana dr hab.

Pawla OglEckiego.



W dniu 16 kwietnia 2019 r. do tut. Organu zoslato zloaone przez Pana Michala

Kosmalp pismo z dnia 14 maja 2019 r. dotyczqce uwag i wniosk6w do raportu o

oddziatywaniu przedsigwziEcia na Srodowisko oraz zalqczyl pismo Mazowieckiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie znak:DS.5I42.122.2019 z dnra

15 kwietnia 2019 r.

W przedmiotowym piSmie Pan Michat Kosmala podnosi nastEpuj4ce uwagi

t zastrzelenia:

1. lokahzacjaprzedsiEwziEcia i jej wplyw na Srodowisko,

2' gospodarka wodna i eksploatacja instalacji wodoci4gowo-kanalizacyjnej gminy,

3. sposoby minimalizowania wplywu inwestycji na Srodowisko,

4. elementy ochrony Srodowiska objqte ochron4prawnE

5. opis przewidywanych skutk6w dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsigwziqcia,

6. racjonalny wariant alternatywny,

7 ' prognozowana wielkoSi emisji i oddzialywania przedsigwziEcia na Srodowisko w

fazie eksploatacji,

8. utata miejsca siedliskowego oraz wartoSci nieruchomoSci.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. znak: OS.6220.7 .201&

zawiadomil Pana Mariana Tymoszuka,Pana Witolda Miroriskiego, Pana Grzegorza Szoplika,

Pana Andrzeja Szoplika, Pana Janusza Lipieckiego, Pana Zbigniewa Chromca, Pani4

KaIarzynE Kluj-Mitkowska, Pana Slawomira Zuka, Pana Andrzeja Tymoszuka, pana

Edwarda Tymoszuka Pana Ktzysztofa Kamiriskie go oruz Inwestora o poszerzeniu krqgu stron

postEpowania.

Postanowieniem z dnia l8 kwietnia 2019 r. znak: 05.6220J .2013 W6jt Gminy Stara

Kornica postanowil dopuScii organizacjE spoleczn4 Stowarzyszenie ,,Wsp6lne Miejsce

doZycia", do udzialu na prawach strony, w postEpowaniu administracyjnym zmierzajqcym

do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia polegaj4cego

na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP" nadz, o nr ew. 251"

252, 253, 2541 l, 254 12, 25 5 w miej scowosci czeberaki, gmina Stara Kornica.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak: 05.6220.7 .Z0Ig

zawiadomil Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paflstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Losicach, lJrzqd Marszalkowski Wojew6dztwa

Mazowieckiego w Warszawie oraz Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Lublinie



o dopuszczeniu na prawach strony do ww. postqpowania Stowarzyszenia ,,Wsp6lne Miejsce

do Zycia" oraz zawiadomienie o poszerzeniu krqgu stron postEpowania.

Pismem z dnra 19 kwietnia 2019 r. znak: 05.6220.7.2013 W6jt Gminy Stara Kornica

na wniosek Stowarzyszenia ,,Otwarte Klatki" przeslal do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie opiniq dotyczqcqrozdzialu 4.10 ,,Inwentaryzacja przyrodnicza"

raportu o oddz\alywaniu na Srodowisko planowanego przedsiEwziEcia sporz4dzonq przez

Pana dr hab. Pawla OglEckiego.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. do Urzgdu Gminy w Starej Kornicy wplynglo pismo

Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie znak:

D55142.122.2019 z dnia i5 kwietnia 2019 r, w sprawie planowanej lokalizacji przemyslowej

fermy chowu drobiu o wydajnoSci 300 000 sztuk broiler6w w cyklu 42 dmowym wraz

niezbqdn4 infrastrukturq na dz. o nr ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowoSci

Czeberaki, gmina Stara Kornica. Wojew6dzki Konserwator Zabytkow w pelni popiera

stanowisko przeciwstawiaj4ce siE lokalizacji powy2szej inwestycji oraz podziela opinig

odnoSnie jej negatywnego wplywu na znajdujqce siq w poblizu zabytkowe obiekty.

Pismem z dnta29 kwietnia20Ig r. znak: A5.6220,7,201S W6jt Gminy Stara Kornica

przestraL do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zastrzelenia i uwagi

do raportu wniesione przez stronE postgpowania Pana Michala Kosmala.

Wnioskiem z dnta 29 kwietnia20|g r. Pan Piotr KoZluk i Pani Anna Ko2luk wystqpili

o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu administracyjnym.

W dniu 29 kwietna 2019 r. wplynqlo pismo Stowarzyszenia ,,Wsp61ne Miejsce

doZycia", w kt6rym wnosze o uwzglpdnienie nastgpuj4cych okolicznoSci przy wydaniu

decyzj i o Srodowi skowych uwarunkowaniach planowanego przedsiqwzigci a tj . :

l. wad przy inwentaryzacji przyrodniczel,

2, bliskoSci obiekt6w o charakterze dziedzictwa kulturowego,

3. braku planu zagospodarowania obornika,

4. wplywu przedsiqwziqcia na zanieczyszczenie powietrza orv uci4zliwoSci

odotowe,

5. halasu, zanieczyszczenia i pogorszenia stanu dr6g w wyniku pojawienia siE

transportu ciE2arowego,

6. orazwnosz4o wydanie decyzji odmownej.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 8 maja 2019 r. znak: 05.6220.7.2018

zawiadomil Pana Piotra KoZluka, Pani4 AnnE Kozluk oraz Inwestora o poszerzeniu laEgu

stron postEpowania jednoczeSnie powiadamiaj4c o tym fakcie Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pat'rstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Losicach, Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pismem z dnia 8 maja 2019 r. znak; 05.6220J.2018 W6jt Gminy Stara Kornica

zawiadomil strony postEpowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiEwziEcia,

polegaj4cego na: ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP" na dz.

o ff ew. 25I,252, 523,2541I,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki , gmina Stara Kornica,

2ezgodnie z afi.74 ust. 3 ustawy z dma3 paldziernika 2008 r. o udostppnieniu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) jezeli liczba stron

postgpowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przelcracza 20,

w niniejszym postEpowaniu stosuje sig przepisy art.49 Kodeksu postqpowania

administracyjnego, tj. strony bgdq zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoSciach

przez obwieszczenie.

Pismem z dnia 9 maja 2019 r, znak: 05.6220J.2013 W6jt Gminy Stara Kornica

przeshal. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Inwestora pismo

Stowarzyszenia ,,Wsp6lne Miejsce do Zycia".

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwaniem z dnta

30kwietnia 2019 r. znak: WOOS-L4221.31L2018.EL.5 wezwal do uzupelnienia raporlu

o oddzialywaniu na Srodowisko w nastEpuj4cym zakresie:

L w zakresie ochrony powietrza:

1. nale?y przedlo|yc karty charakterystyk planowanych do stosowania preparat6w

dodawanych do Sciolki (o kt6rych mowa m.in. na str. 13 raportu ooS), powoduj4cych

redukcjE emisji amoniaku na poziom min. 50%o, potwierdzaj4cych ich skutecznoSd;

2. nale?y jednoznacznie podai maksymalnq moc planowanych do zastosowania nagrzewnic

gazowych, na str. 46 raportu ooS podano, 2e planowane nagrzewnice bEd4

charakteryzowaly siQ moce 100 kW kazda, natomiast w procesie obliczeniowym

Wznaczania wartoSci emisji substancji do powietrza, dIa emitor6w zwiqzanych z pracq

nagrzewnic gazowych, uwzglqdniono moc wynoszqce 100.8 kW; powylsze rozbie2no6ci

nale?y wyjaSnid; w razie koniecznoSci przeprowadzil ponowne modelowanie

rc zpr ze str ze n i an i a sig zanie czy szczen w p o wi etrz u ;

II. w zakresie ochrony przed halasem:

1.I



1. nalely opisai (podaj4c m.in. rcdzaj, dtugoSi, szerokoSi, wysokoSd, lokalizacjE)

planowane do zastosowania ogrodzenia pelne, kt6re zostaly uwzglEdnione w przedloZonej

analizie rozprzestrzeniania siq halasu w $rodowisku jako ekran akustyczny oraz wyjaSnii,

w jaki sposob okreSlono ich parametry akustyczne, w tym klasE wlaSciwoSci

pochlaniaj4cych, uwzglqdnione w danych wejSciowych do programu obliczeniowego;

ilI. w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej i ochrony w6d:

1. w zwi4zku z informacj4 na str. 66 raportu oo6 o planowanym poborze w6d na etapie

eksploatacji z wodoci4gu gminnego oraz obliczonym zapotrzebowaniem fermy na wodq

wynoszecym ok. 2,53 m3lhnale|y, wskazai, ezy gmtnnasiei wodoci4gowa bqdzie mogtra

zaopatrywat przedmiotow4 inwestycjE w wymaganq iloSi wody, a takLe w ramach

oddziatywah poSrednich i skumulowanych, nale|y ocenid \ plyw inwestycji na zasoby

natutalne, w tym zasoby eksploatacyjne ujEcia gminnego;

IV. ponadto:

1. nale|y ustosunkowa6 siE do kwestii poruszanych w pismach: Stowarzyszenia ,,Otwarte

Klatki" z dniaT marca2}I9 r. oruz2l marca 2019 r.

Pismem z dnra 30 kwietnia 2019 r. znak: WOOS-I.422L311.2018.EL.6 Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie z uwagi na koniecznoSi uzupelnienia raportu

o oddzialywaniu na Srodowisko przedsiqwziqcia polegaj4cego na ,,Budowie fermy drobiu

dochowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" nadz. o nr ew, 251,252,523,25411,25412,255

w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica wyznaczyl nowy termin zalatwiema sprawy

w przedmiocie uzgodnienia warunk6w realizacji ww. przedsiqwziqcia do dnia29 maja20l9 r.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 16 maja2019 r. znak: 05.6220.7.2018.

wezwal. Inwestora do uzupelnienia raportu o oddzia\ywaniu na Srodowisko o zagadmenia

wskazane w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Ponadto, W6jt Gminy Stara Kornica wezwil.Inwestora by ten odniosl siq do kwestii

poruszanych wpismach: Stowarzyszenia,,Wsp6lne Miejsce do Zycia" z dnia24.04.2019 r.

orazPana Michala Kosmali z dnia 14 maja2019 r.

W zwi4zku z podjEciem w dniu 30 kwietnia20lg r. uchwaly intencyjnej v,ryraZajqcej

stanowisko Rady Gminy Stara Kornica w sprawie sprzeciwu wobec ww. inwestycji W6jt

Gminy Stara Kornica pismem z dma 17 maja2019 r. znak: OS.6220.7.2018 przeslal.jej treSi

do wiadomo$ci Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Losicach, UrzEdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

Mazowieckiego w Warszawie oraz Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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Inwestor pismem z dnia 27 maja 2019 r. wystqlil o wydluzenie terminu dostarczenia

uzupelnienia Raportu o oddzialywaniu przedsiEwzigcia na Srodowisko do dnia 10 czerwca

2019 r.

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 24 maja 2019 r, znak: 05.6220J,201g

zawiadomil Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, 2e w zwtqzku

zwezwaniem znak: wooS-I.422L311,2018.EL.5 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie

uzupelnienia raporlu o oddzialywaniu na drodowisko przedsiEwziEcia, nie mo1e by6

wniesione uzupelnienie w terminie l4 dni zprzyczynniezaleanych od organu prowadz4cego

postEpowanie. W zwiqzku z pov'ryhszym uzupelnienie zostanie wniesione w terminie

do 17 czerwca2jIg r.

Zawiadomieniem z dnta 28 maja 2019 r. znak: 05.6220.7.2018 Organ przedlu1yl

termin zalatwienia sprawy w przedmiocie wydania d,ecyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiEwzipcia do dnia 28 sierpnia 2019 r. informuj4c

strony postEpowania.

W dniu I0 czerwca2019 r.Inwestor zlo|yl uzupelnienie do raportu o oddzialywaniu

na Srodowisko, kt6re zostaly przekazane pismem z dnta 14 czerwca 20Ig r. znak:

C.5.6220.7 .2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Obwreszczeniem o wyloZeniu raportu o oddzialywaniu przedsiqwzigcia na Srodowisko

z dnra 14 czerwca 2019 r. znak: 05.6220.7.2018 W6jt Gminy Stara Kornica podal do

publicznej wiadomoSci informacjE o wylozeniu raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na

drodowisko oraz o mo2liwoSci skladania uwag i wniosk6w w terminie 30 dni od daty

otrzymania obwieszczenia. Obwieszczerie zostaio wywieszone na tablicy ogloszeri UrzEdu

Gminy w Stara Kornicy, na stronie internetowej UrzEdu Gminy Stara Kornica w Biuletynie

Informacj i Publicznej oraz w poblizu miej sca planowanego przedsigwziEcia,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia

14 czerwca 2019 r. (data wplywu 19 czetwca 2019 r.) znak: WOO S-t.+zzt 31 1.201g.EL,7

negatywnie uzgodnil warunki realizacjiww. przedsigwziqcia. W uzasadnieniu postanowienia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wskazal, ze wydanie postanowienia

negatywnego podyktowane bylo ze wzglqd6w formalno-prawnych, w zwi4zku z nie

otrzymaniem uzupelnienia raportu. Dlatego teZ, W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia

25 czerwca 2019 r. znak: 05.6220J.2018 zwrocil sig z proSb4 do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Warszawie o ponowne uzgodnienie warunk6w realizacjr

ww. przedsipwziEcia mog4cego znaczqco oddziaLywai na Srodowisko przy wykorzystaniu akt

sprawy znak'. WOOS-L4221.311.2018.EL. oraz uzupelnienia raportu o oddzialywaniu
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na $rodowisko ww. przedsiqwzipcia przeslanego pismem znak: 05.6220.7.2018 z dnia

14,06.2019 r.

Obwieszczeniem z dnia 25 czerwca2}Ig r. znak: 05.6220.7 .2018 Organ zawiadomil

strony postEpowania, 2e do Urzqdu Gminy w Starej Kornicy wplynqlo Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak pisma: WOOS-

L422L311.2018.EL.7 z dnia 14.06.2019 I. (data wplywu 19,06.2019 r.) negatywnie

uzgadni aj qce warunki r e alizacji ww. przedsiqwzi Eci a.

Pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. znak WOOS-I.422I.311.2018.EL.9 Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie przeslal do tut. UrzEdu celem rozpatrzenia

zgodnie z wlaSciwoSci4 pismo Stowarzyszenia ,,Otwarte Klatki" z dnia 26 czerwca 2019 r,

oraz pismo Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian" z dnia 28 czerwca 2019 r. przekazujqce

zastrzeaenia do raportu o oddzialywaniu na Srodowisko planowanego przedsiqwziqcia.

Towarzystwo Przyrodnicze ,,Bocian" w pi$mie informuje, 2e inwentaryzacja przyrodnicza

wykonana w ramach raportu ocen oddzialywania na $rodowisko planowanego

przedsiEwzipcia nie uwzglEdnia wszystkich aspekt6w Srodowiskowych, ktore nale2y

przeanalizowa6 w ocenie oddzialywania inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 25 hpca

2019 r. znak WOOS-L.+22|.311.2018.EL.3 z uwagi na koniecznold szczeg6lowej analizy

przedtroZonej dokumentacji dla przedsiqwzigcia polegaj4cego na ,,Budowie fermy drobiu

do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" na dz. o nr ew. 257, 252, 253,25411,25412,255

w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica .vq znaczyl nowy termin zalatwrenta sprawy

w przedmiocie uzgodnienia warunk6w realizacji ww. przedsiqwziqcia do dnia 18 listopada

2019 r,

Zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak: 05.6220.7.2018 Organ przedluLyl

termin zil.atwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o Srodowiskolvych

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiEwziEcia do dnia 28 sierpnia 2019 r. informujqc

strony postqpowania.

W dniu 3 pu2dziernika 2019 r. do Urzpdu Gminy w Starej Kornicy wplynElo

Postanowienie z dnia 3 paLdziernika 20Ig t. znak WOOS-I.4221.174.2019.8L.2

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie uzgadniajqce realizacjq

pizedsiqwziEcia polegaj4cego na ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie

1200 DJP" nadz. o nr ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowo$ci Czeberaki, gmina

Stara Kornica okreSlaj4c warunki: na etapie realizacji i eksploatacji lub uZytkowania

przedsiqwzigcia oraz wymagania dotycz4ce ochrony Srodowiska do uwzglqdnienia w
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dokumentacji do wydania decyzji, o kt6rych mowa w art. 72 usL l ustawy ooS (w projekcie

budowlanym).

Zawiadomieniem z dnia 14 listopada2}I9 r, znak: C.5.6220J.2018 Organ zawiadomil

strony ww. postgpowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, 2e doUrzpdu Gminy w Starej Kornicy wplynqla opinia

Sanitarna Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tr-osicach znak: ZNS-

712.23.2018.28 z dnia 27.12.2018 r. (data wplywu 3r.r2,20r8 r.), opinia Marszalka

Wojew6dztwa Mazowieckiego znak: PZ-PK-I.7030.3.5.2019.AK z dnia 08.04,2019 r. (data

wpiywu 11.04.2019 r.), postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w warszawie znak: woos-L422r.r74,20r9.8L.2 z dnta 03.10.2019 r. (data wplywu

03.10.2019 r.) oruz postanowienie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

znak: LU,RZ(,$6,89.2018.AP z dnia r7.01,2019 r. (d,ata wplywu 23.0t.2019 r,) opiniuj4ce

iwyrulajqce uzgodnienia realizaili przedsigwziEcia z okresleniem warunk6w rcalizacii

ww. przedsiqwziqcia.

W celu zapewnienia czynnego udzialu w postEpowaniu stronom postEpowania jak

r6wnie2 spoleczef,stwu Wojt Gminy Stara Kornica obwieszczeniem z dnia 14 listopada

2019 r. znak: 05.6220.7.2018 zawiadomil,2e na dzieh 27 listopada 2019 r. zostala

ll}znaczona tozprawa administracyjna w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych

uwarunkowamach zgody narealizacjE planowanego przedsiqwziEcia pod nazw4:,,Budowa

fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie 1200 DJP" nadz. o tu ew. 251,252,253,2541I,

25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica. Jednoczesnie wezwaniem z dnia

14listopada2019 r. znak'. Ol.eZZO.l.2018 wezwal do osobistego stawiennictwa na rozprawQ

Inwestora.

W dniu 2l listopada 2019 r. w zwiqzku z prowadzonym postEpowaniem

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiEwziEcia polegaj4cego na,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie

1200 DJP" na dz. o nr ewid. 251, 252, 253, 2541I, 25412,255 w miejscowoSci Czeberaki,

gmina Stara Korntca zostala przeprowadzona rozprawa administracyjna z udzialem stron

postEpowania oraz spoleczeirstwa. Strony: Stowarzyszenie ,,Otwarle Klatki"

oraz Stowarzyszenie ,,Wsp6lne Miejsce do Zycta", reprezentowane przez Pani4 Kataruyng

Bogutyn wniosiy o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego na okolicznoSi przeprcwadzenia

wnikliwej analizy uwarunkowanprzyrodniczych planowanego przedsiEwzigcia.

W zwiqzku z przeprowadzon4 rczprawq administracyjnq w dniu 21.II.20I9 r.

orazzloAonymi wnioskami dowodowymi w ww. postEpowaniu Wojt Gminy Stara Kornica
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zawiadomieniem z dnia 28 listopada 20lg r. znak: C3.6220.7.2018 zawiadomil o

przedluLeniu terminu zalatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiqwzipcia do dnia 28 grudnia 2019 r.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy w postEpowaniu w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiqwziqcia Organ

prowadzqcy postgpowanie zawiadomieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. znak: OS.6220.7 .2018

zawiadomil o przedluzeniu terminu zalatwrema sprawy w przedmiocie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiEwziEcia do dnia 28 stycznia

2020 r.

Postanowieniem z dnia24 stycznia 2020 r. znak: OS.6220.7.2018 W6jt Gminy Stara

Kornica odmowil przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego z zahesu ochrony Srodowiska

na okoliczno3i przeprowadzenia kompletnej analtzy uwarunkowafl przyrodniczych

planowanego przedsiEwzigcia pn,: ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojlerow o obsadzie

1200 DJP" nadz. o ff ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina

Stara Kornica oraz weryfikacji przez bieglego prawidlowoSci analiz zawartych w Raporcie

o oddzialywaniu na Srodowisko , zlohonego przez inwestora Pana Szczepana Tarasiuka w dniu

5 grudnia.2018 r. (wraz z uzupelnieniami) jednoczeSnie informuj4c strony postqpowania

obwieszczeniem z tego samego dnia o wydanym postanowieniu.

Organ prowadz4cy postgpowanie pismem z dma 28 stycznia 2020 r. znak:

05,6220J2018 zawradomil o przedtuaeniu terminu zaNatwienia sprawy w przedmiocie

wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiqwziqcia

do dnia 28 lutego 2020 r.

Na podstawie art. l0 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 2096 z poLn. zm.) Wojt Gminy Stara Kornica

zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2019 r. znak: 05,6220.7.2018 oraz Obwieszczeniem z dnia

12 lutego 2019 r. znak: 05.6220,7.2018 na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3

paLdziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

zawiadomil strony postqpowania oraz spoleczefstwo o mo2liwo$ci wypowiedzenia siq w

zakresie zebranego materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od

daty dorEczeniazawradomienia dla stron postppowania onz 30 dni dla spoleczefrstwa.

Pismem z dnia29 lutego 2020 r. znak: 03.6220.7.2018 W6jt Gminy Stara Kornica

zawiadomil o przedluzeniu terminu zil.atwrcnia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o

Srodowiskolvych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiEwziqcia do dnia 28 marca2020
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r. z uwagi na 30 dniowy termin wnoszenia uwag i wniosk6w do zebranych material6w i

dowod6w, ktory jeszcze nie uplynq.

W dniu 6 marca 2020 r. do Urzgdu Gminy w Starej Kornicy w plynElo pismo

Stowarzyszenia,,Wsp6lne Miejsce do Zycia", kt6re korzystajqc ze swojego uprawnienia jako

strona postgpowania przedstawila swoje uwagi i wnioski dotyczqce zebranych material6w

i dowod6w w postgpowaniu dotyczqcym wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa fermy drobiu do chowu brojler6w

o obsadzie 1200 DJP" na dz. o ff ew. 25I, 2Sz, 253, 25411, 25412, 255 w miejscowosci

Czeberaki, gmina Stara Kornica.

Maj4c na uwadze ustalony stan faktyczny, maleiry stwierdzid co nastgpuje:

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach okresla Srodowiskowe uwarunkowania

realizacji przedsigwziEcia. Postqpowanie w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej

wszczyna siq na wniosek podmiotu planuj4cego podjqcie realizacji inwestycji. Na organie

administracyjnym ci42y obowiqzek zagwarantowania udzialu w postgpowaniu wszystkim

podmiotom, kt6re w danej sprawie maj4prawnie chronione interesy.

Co do zasady postEpowanie w sprawie uwarunkowaf Srodowiskolvych

przedsiqwzigcia przeprowadza siE przed wydaniem decyzji zezwalajqcej na inwestycjE.

Przedmiotowe postEpowanie dotyczy planowanego dopiero przedsiEwziEcia i sprowadza siq

do ustalenia, czy inwestycja w ksztalcie opisanym przez inwestora we wniosku zagra1a

6rodowisku oruz czy spelnia wymagania i parametry w zal<resie ochrony Srodowiska (zob,

wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 69612009, opubl.

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie stanowi aktu,

ktory dawalby podstawE do rozpoczpcia rob6t i realizacji inwestycji, a tym samym nie

narusza na tym etapie inwestycyjnym Zadnvch praw os6b trzecich i nie prowadzi do

wyrzqdzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych skutk6w (postanowienie NSA z dnia 01

lutego 2010 r., sygn. akt II OZ35lI0, opubl. Wsp6lnota 2010lg126).

Organ prowadzqcv postEpowanie w sprawie Srodowiskolvych uwarunkowah zgody

nareahzacjE przedsiEwzipcia mohe przy spelnieniu okreslonych warunk6w wydai decyzjp

negatywn4 W orzecznictwie sqd6w administracyjnych utrwalony jest poglqd Ze raport

oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko jest dokumentem prywatnym podlegaj4cym

ocenie wlaSciwego organu (wyrok NSA z 23 lutego 2007 r.II OSK 363106 NieruchomoSci

2007, ff 7 s. 15). Raport sporzqdzany przez inwestora wchodzi w sklad materialu

dowodowego sprawy, jest dowodem z dokumentu i jak kaldy inny dow6d podlega regulom

postEpowania dowodowego w tym swobodnej ocenie dowod6w zgodnie z art. 80 k.p.a.
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Po rozpatrzeniu caloksztaltu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej

sprawie oraz w oparciu o dane wynikajqce z przedlohonego Raportu z uzupelnieniami

stwierdzono, co nastqpuje:

Planowane przedsiqwziEcie polega na budowie fermy drobiu do chowu brojler6w

o obsadzie 1200 DJP nadzialkach o nr ew.25I,252,253,25411,25412,255 w miejscowoSci

Czeberaki, gmina Stara Kornica. Powierzchnia zajgta pod planowan4 inwestycjq wyniesie

ok, 6,2 ha, natomiast planowana powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 1,5 ha.

W ramach przedmiotowego przedsiEwziqcia planuje siE m.in.: budowq 4 budynk6w

inwentarskich (kurnik6w) o powierzchni zabudowy ok. 3787 m2 kazdy, posadowienie

maksymalnie 8 zbiornik6w na gaz plynny o maksymalnej pojemnoSci 6,4 m3 kazdy, monta?

maksymalnie 8 silos6w paszowych o maksymalnej pojemnoSci 25 Mg kaldy, budowq

maksymalnie 8 szczelnych zbiornik6w na Scieki technologiczne o pojemno6ci minimum 7,0

^3 
kuzdy, budowq szczelnego zbiornika bezodplywowego na Scieki bytowe o pojemnoSci

minimum '7,0 m3, monIa? awaryjnego agregatu pr4dotw6rczego, olejowego o maksymalnej

mocy 245 kW, montaz kontenera konfiskatora sztuk padlych na plycie betonowej, wykonanie

utwardzenia plac6w manewrowych, dojSi, drog dojazdowych o lqcznej powierzchni 4780 mz

(przed wrotami wjazdowymi szczelna posadzka betonowa), wykonanie ogrodzenia pelnego.

Planowane obiekty inwentarskie bqd4 budynkami pafterowymi, niepodpiwniczonymi,

wyposazonymi w szczeln6 odizolowan4 od podlola posadzkq betonow4. Dodatkowo

przy kazdym budynku przewidziano pomieszczenie techniczne - sterowniE (dobudowka

o wymiarach 3,5 m x 7 m). We frontowych Scianach budynku bEdq zainstalowane wrota

wjazdowe. Planowane kurniki zostanq m.in. wyposaZone w instalacje: wodoci4gow4

kanalizacyjnq wentylacyjnq mechaniczn4 elektrycznq oSwietleniow4 gazow% zadawania

paszy i pojenia. Ch6w w przedmiotowych budynkach inwentarskich bpdzie odbywai siq

w maksymalnie 6 pelnych cyklach w ci4gu roku (po 45 dni na kahdy cykl). Dr6b

utrzymywany bqdzie w systemie Sci6lkowym. W pozostalym czasie odbywai siq bEdzie

sprz4tanie i dezynfekcja kurnik6w oraz przygotowanie ich do kolejnego cyklu chowu. W

wyniku realizacji inwestycji lqczna obsada drobiu w planowanych obiektach inwentarskich

wyniesie maksymalnie 1200 DJP.

Teren inwestycyjny stanowi obszar niezabudowany, u?ytkowany w granicach czgSci

dzialki o ff ew, 252 istnieje zabudowa zagrodowa skladaj4ca sip z budynk6w: mieszkalnego,

gospodarczych i inwentarskich (nieu2ytkowanych). Natomiast w bezpoSrednim s4siedztwie

przedmiotowego przedsipwziqcia znaldujq siq grunty rolne z nieliczn4 kolonijn4 zabudow4

zagrodowq, Najbli2sza zabudowa zagrodowa zlol<alizowana jest w odlegloici ok. 77 m
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od granicy terenu inwestycyjnego, pozostale znaj&tSq siE w odlegloSci 90 m i 199 m na

terqnie gminy Plater6w orazw odlegloSci 264 m i 310 m w miejscowoSci Czeberaki.

W raporcie na str, 33 (dziat 8 powiqzania z iwrymi przedsiEwziEciami wskazano,

Zew zwiqzkv ze znacznymi odlegloSciami do podobnych przedsiEwziEi otaz brak

w 4ajblihszej okolicy innych uci4zliwoSci dla Srodowiska nie przewiduje siE kumulowania

negatywnych oddzialywari ww. przedsiEwziEcia na Srodowisko. W omawianym dziale

poryiniEto chlewnie zlokalizowane w odlegloSci ol<. 1482 m w miejscowodci Szpaki Kolonia,

na [t6r4 zostala wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

r W ocenie organu przedlohony rapoft nie zawiera w istocie oceny skumulowanego

oddziaiywania przedsiEwziEcia na Srodowisko.

Nadto nale?y wskaza6" 2e w bliskiej odlegloSci tj. okolo 3 km od planowanej

inwestycji znajdujq siq juz funkcjonuj4ce kurniki. Zdaniem organu wbrew twierdzeniom

Inrryestora na niewielkim stosunkowo obszarze wystgpuje skumulowane oddzialywame z

plapowanym przedsigwziEciem. Nadmierna uciqzliwoSd zapachowa na tym terenie, kt6ra w

obecnym stanie faktycznym jest uci4zliwa i wyczuwalna w odlegloSci okolo 3 km budzi

o grpmn4 w4tp I iwo Si dla r eahzacji p I anowanej inwe stycj i.

Maj4c na uwadze powy2sze organ w pelni podzieLa stanowisko mieszkafc6w, 2e

emisje ze strony ferm drobiu stanowi4 istotnq uci4zliwo$6 dla mieszkaric6w s4siednich

nieruchomoSci, a tym samym stanowi4 o negatywnej ocenie przedsiEwzigcia przez lokaln4

spoleczno5i. Mieszkancy podnoszq uzasadnione obawy o pogorszenie warunk6w ich Zycia,

pogorszenie warunk6w Srodowiskowych, negatywny wplyw na zdrowie ludzi oraz

koqiecznoSc znoszenra przykrych emisji zapachowych z powodu wiEkszej iloSci kurnikow.

Autor raportu bezwzglgdnie obowi4zany jest do uwzglEdnienia wszystkich z

mo2liwych sfer oddzialywania inwestycji na Srodowisko i przyjpcia do swoich v,ryliczen

kaZ{ego zmolhwych 2r6del emisji, r6wniez i tych znajdujqcych siE w s4siedztwie. Raport

o of,dzialywaniu na Srodowisko jest jednym z najwalniejszych element6w postEpowania

wyjpSniajqcego, maj4cego na celu wydanie decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Stanowi on zasadniczy dowod w sprawach dotyczqcych ustalenia Srodowiskowych

uw4runkowah dla danego przedsiEwziEcia. W konsekwencji, organy administracji maj4

obowi4zek ocenii, na podstawie art. 80 k.p,a., jego wartoSi dowodow4. Ewentualny brak

dos{atecznego odniesienia siE do istotnych kwestii oznacza, 2e rapofi w tym zakresie moae

zos{ai uznany za niespelniaj4cy wymog6w ustawowych. Raport poprzedzaj4cy wydanie

decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych, powinien miei charakter kompleksowy

i odposi6 sip do wszystkich potencjalnych zagroZeh zwrqzanych z realizacjq przedsiEwzipcia
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oraz wskazywad, jakie w tym zakresie obowiqzuj4 standardy ochrohy Srodowidka

oraz czy zamierzona inwestycja mieSci siE w ich ramach. Anahza przedlo2onego rapoftu

oraz jego uzupelnienia prowadz4 do wniosku,2e nie zawiera on element6w, o kt6rych mowa

w art. 66 ust. I pkt 8 i pkt 15 oo$.

W tym miejscu naleLy wskaza6, 2e Organ podziela jednolite orzecznictwo s4ddw

administracyjnych w tym zakresie, iz w sytuacji potencjalnej mo2liwoSci kumuldcji

oddziaLywafi planowanej inwestycji z innym| nale?y dokonai analizy i wyliczeri tlch

oddzialywafr l4czme (tak: Wojew6dzki S4d Administracyjny w Bialymstoku w wyroku z dhia

9 patdziernika 2013 r., sygn, akt II SA/Bk 2l2lI3, Wojewodzki S4d Administracyjiny

wBialymstoku w wyroku z dnia 16 wrzeSnia 2014 r., sygn. aktll SA/Bk 3l5ll4,

Wojew6dzki S4d Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II

SA/Lu 444115 i inne, dostEpne na stronie www.orzeczeniamsa.gov.pl). I

Ponadto, w przedloaonym raporcie dokonano analizy dw6ch wariant6w - wariailtu

proponowanego przez Inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, z kt6rymi fiie

mozna siE zgodzii. Warianty te r62ni4 siE wyl4cznie sposobem ogrzewania wszystkich

obiekt6w inwentarskich. Zamrast nagrzewnic gazowych w wariancie alternatywnlm

zastosowano kotly wqglowe. Proponowany wariant przez Inwestora powinien siq rozni6

od wariantu alternatywnego w taki spos6b by organ mial mo2liwo$i wyboru pomiqdzy

dwiema mozliwoSciami konkurencyjnymi a przede wszystkim racjonalnymi i

najkorzystniejszymi dla Srodowiska oraz zdrowia i warunk6w zycia mieszkafrc6w.

Ponadto, organ nie podziela stanowiska Inwestora, 2e planowana inwestycja hie

bgdzie miala negatywnego wplywu na znajduj4cy sip w miejscowoSci Czeberaki Zesp6\

dworsko-parkowy, kt6ry zostal wpisany do rejestru zabytk6w nr. rej A-137 decyzja z dnia 37

grudnia 1983 r. Planowana inwestycja wplynie negatywnie na atrakcyjnoSi terdnu

zabytkowego co r6wnie2 w swoim piSmie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w pelni popiera

Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator ZabytkSw. Zdaniem Mazowieckiego Wojew6dzkidgo

Konserwatora Zabytk6w ,,lokalizacja tak duiych obiekt|w hodowlanych, nawet w dalszlm

otoczeniu zabytkdw prowadzi nieuchronnie do degradacji naturalnie uksztaltowandgo

lcrajobrazu, istotnie obniiajqc walory estetyczne historycznie utrwalonej przestrzeni, a takie

s t an ow i qc ni ew qt p I iw y dy s ko mfo r t dl a w s zy s tki c h j ej uiy t kow ni k6w. "

Lokahzacja przedsigwziEcia budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadZie

1200 DJP na dzia\kach o nr ew. 251,252,253,25411,25412,255 w miejscowoSci Czeberhki

budzi zdecydowany sprzeciw spoleczno6ci lokalnej, gdy2 jest to inwestycja zlokahzowilna

wbliskiej odleglo$ci od nieruchomoSci zamieszkalych, kt6ra zdaniem spolecznoSci lokahlej,
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bq{zie miala negatywne oddziatywanie na Srodowisko a przede wszystkim na zdrowie r Zycie

ludpi).

Obli gatoryj nym elementem raportu, j est analiza konfl ikt6w spolecznych. Przedlo zony

przPz Inwestora raport w czESci odnosz4cej siE do analizy moZliwych konfliktow spolecznych

zwlqzanych z planowanym przedsiqwzigciem wskazuje, iz ,,W zwiqzku z planowanym

przpdsiqwziqciem nie przewiduje siq, przy obiektywnej ocenie stanu rzeczy, wystryienia

konfliktdw spolecznych zwiqzanych z funkcjonowaniem przedsiqwziqcia ze wzglqdu

na pharokter, na kt6rym jest ono planowene."

Jednak skladane liczne skargi i sprzeciwy przeciwko planowanej inwestycji Swradczq

o islnieniu konfliktu spoiecznego w zwiqzku z planowanq inwestycj4. Rada Gminy w Starej

Kotrnicy r6wniez podziela stanowisko mieszkaric6w podejmuj4c 30 kwietnia 2019 r. uchwalE

intqncyjn4 wyru2ajqcej stanowisko Rady Gminy Stara Kornica w sprawie sprzeciwu wobec

ww. inwestycji.

', Zdaniem organu Inwestor nie szuka sposobu Lagodzenia konfliktu spolecznego,

ajelynie wskazuje w uzupeinieniu do raportu, 2e ,,sprzeciw 570 mieszkaricdw - lista,

o ktprej wspomniano w pismach powstajq jako wspdlna dla przedsiqwziqcia pn. Budowa

spalarni w msc. Poptawy i Budowa kurnik1w w msc. Czeberaki, Wiele osdb, ktrire podpisaly

siq 7ta w/w liicie jest przeciwna tylko jednej z wymienionych instalacji co powoduje sztuczne

zawy1enie iloici glosdw przeciwnych jednej bqdi drugiej instalacji. Aby moina bylo rzetelnie

ocerlit skalq sprzeciwiajqcych siq mieszkaricdw nalehaloby sporzqdzit niezaleine listy."

W tym miejscu naIeZy wskaza(, 2e podczas rozprawy administracyjnej Inwestor

zobpwtqzal siE przedstawii listE mieszkaf,c6w okolicznych, kt6rym planowana inwestycja nie

bEdzie przeszkadzai. Do dnia wydania decyzji Inwestor nie przedstawii takiej listy.

W ocenie organu nie tylko nie odniesiono siQ do tej kwestii w raporcie

ora4w wyjaSnieniach do raportu, ale w og6le nie dostrzezono i nie odnotowano konfliktu

spolecznego, wobec czego zabraklo wymaganej przezart.66 ust. 1 pkt 15 ustawy analizy,nie

tylkp moZliwego, ale wrEcz istniej4cego konfliktu.

Nie mozna zgodziI siE ze stwierdzeniem Inwestora ujgtym w przedloaonym Raporcie

oddpialywania przedsiEwziEcia na Srodowisko, 2e planowana ferma drobiu nie bgdzie w

spoqob niekorzystny wplywai na najblizsze tereny mieszkalne w zakresie odor6w. Zdaniem

org4nu wystgpujqcy halas przy eksploatacji kurnik6w oraz bardzo przyl<ry zapach, moZe byc

odc4uwalny w odleglo6ci nawet do 1 km. Emisja zapachu ze strony ferm drobiu stanowi

isto{n4 uci4zliwoSi dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomoSci i stanowi o negatywnej ocenie

tegq typu przedsiEwziEc przez lokaln4 spolecznoSi.
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W zwiqzku z planowan4 budow4 mieszkahcy zwracali uwagq, co podziela orgbn,

na kierunek dalszego rozwoju miejscowoSci oraz ochronq zasob6w Srodowiska naturalnepo.

Mieszkaricy opowiadaj4cy siE przeciw realizacji inwestycji s4 wla5cicielami poseisji,

mieszkaj4 w miejscowoSci od wielu lat i stanowi ona centrum 7ycia ich rodzin. Planow{na

intensywna produkcja stanowi zagrohenie dla drodowiska naturalnego, Lycia i zdror,,Via

mieszkaric6w. W toku postEpowania podnoszona byta kwestia, ze kurniki- przemyslolrvy

ch6w drobiu generujq do $rodowiska duze ilo6ci zwiqzk6w chemi cznych w postaci zlolonlch

gaz6w. Nalezy natomiast wskaza6, 2e zwiqzki te dziatajq draLniqco na organrzm luflzi

narahonych na te czynniki.

przeciw reahzficjiW niniejszej sprawie r6wnie2lokalna spoleczno3d opowiedziala siq

wnioskowanej przez Inwestora inwestycji. Okoliczni mieszkaricy podnosz4 uzasadnidne

obawy o pogorszenie warunk6w ich |ycia, pogorszenie warunk6w Srodowiskowych ofaz

koniecznoSi znoszenia przykrych emisji zapachotuych emitowanych przez kurnik. Hodoivli

drobiu zawsze towarzyszy emisja gaz6w o przykrym zapachu, najgroZniejszy jest amonidk i

siarkowod6r. Mieszkaricy se bardzo negatywnie nastawieni do planowanego do realiz{cji

przedsiEwzigcia, gdyz planowana produkcja drobiu nie jest produkcj4 standardow4 iale

produkcjE przemyslowE Polska nie ma uregulowari prawnych w zakresie dopuszczalnlch

norm substancji odorotw6rczych w powietrzu atmosferycznym, natomiast w przedlohonf'm

raporcie przedstawione zostaly obliczenia w zafuesie uci42liwoSci odorowej pochodz{cej

z planowanego zaktadu tylko w zakresie teoretycznym. Nie oznacza to jednak - wbriew

stanowisku Inwestora, 2e oddzialywanie obiekt6w inwentarskich na jakoSi powietrza w

rejonie zabudowari mieszkalnych nie bqdzie mialo istotnego wplywu i nie wplynie znacz{co

najakoSi Zycia.

Kieruj4c siq zasad4 przezornofici, w4tpliwoi(,, czy dane negatywne oddzialywairie

nale|y vznac za znaczqce czy nieznaczqce, rozslrzygnqc nale?y na korzySi Srodowibka

przyj mujqc, 2e bEdzie ono znaczqce.

Po wnikliwej analizie materialu organ wykazuje niesp6jnoS6 pomipdzy uzgodnieni{mi

uzyskanymi w prowadzonympostEpowaniu m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowidka,

2e na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsigwzi{cia

i element6w przyrodniczych Srodowiska objEtych zakresem przewidywanego oddzialywqhia

przedmiotowego przedsiEwziEcia na Srodowisko pozwalajq wystarczaj4co ocenii jfgo

oddzialywania i ustalid warunki jego realizacji oraz 2e ze wzglpdu na rcdzaj i charakterysttkq

planowanego przedsiqwziqcia oraz brak jego powiqzania z innymi przedsiEwziqciami

stwierdzono obecnie mozliwoSci ponadnormatywnego kumulowania siq oddzialywari

nie

tego
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rzpdsigwziEciaz innymi przedsiEwziEciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym.

Organ nie podziela r6wniez stanowiska zawartego w opinii Pafstwowego

Poyiatowego Inspektora Sanitarnego w tr osicach, W ocenie organu PPIS w tr-osicach

opiprajqc siE tylko na stwierdzeniach autora raportu, 2e przy prawidlowej eksploatacji

przpdsiqwziEcia nie wystqrie ponadnormatywne uci4zliwoSci dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

W ocenie organu Pat'rstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tr osicach pomimo

ptzp,sylanych przez W6jta Gminy Stara Kornica uzupelnieri mieszkaric6w nie dokonal

rze{elnej analizy ww. dokument6w a swoje stanowisko oparl jedynie na stwierdzeniach autora

rapprtu.

i Organ uznal,i2realizacja inwestycji w spos6b znaczqoy wplynie na jako6c Zycialudzi

w rpajblizszym otoczeniu obiektu. Wojt Gminy Stara Kornica kierowal sip r6wnieZ zasad,q

ptzpzornoici nakazuj4c4 traktowai wszelkie prawdopodobieristwa wyst4pienia negatywnych

skupkow tak, jak pewnoSi ich wyst4pienia. Na podstawie Raportu oddzialywania na

Sro{owisko nie moLna wykluczyc, 2e planowane przedsiEwziqcie bgdzie negatywnie

oddzialywa(, na,zdrowie okolicznych mieszkahcow. Na organie zal, wbrew przekonaniu

Inr{estora, spoczywa obowi4zek weryfikacji ustalef sporzqdzonego Raportu w zakresie

odQziatywania higienicznego i zdrowotnego na Srodowisko. Raport jest dokumentem, kt6ry

podlega ocenie, asporzqdzenie go nie zwalnia organu uzgadniEqcego od czynienia wlasnych

ust{lef zmterzajqcych do weryfikacji przedstawionych danych (por. wyrok WSA w
Walszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2206106),

I Art. 62 pkt I lit. a) powolanej ustawy nie odwoluje siQ do obowi4zuj4cych

dop;.rszczalnych norm - substancji szkodzqcych Srodowisku, lecz nakazuje og6ln4 oceng

wpiywu inwestycji na zdrowie ludzi i warunki ich Zycia oraz ocenQ Srodk6w zapobiegaj4cych

negptywnemu oddzialywaniu.

W niniejszej sprawie, organ rozwaLyl wszystkie kwestie, w tym m.in. uci4zliwoSci

odop6w wykraczalqcych swym zasiEgiem poza obszar inwestycji, szkodliwoSi emisji

amqniaku i innych substancji organicznych na zdrowie os6b trzecich w aspekcie zarzutow

skafzqcych, gl6wnie wynikaj4cych z bliskiego sqsiedztwa inwestycji z zabudowaniami.

Brak mozliwodci dokonania miarodajnej analizy emisji odor6w ze wzglpdu na brak

stospwnych uregulowaf prawnych, powoduje, 2e rcalizacja planowanego przedsigwziEcia

inwpstycji narusza zasadp zrownowtzonego rozwoju, o ktorej mowa w art. 5 Konstytucji

Rzepzypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (D2.U.1997.78.483 ze zm) z oraz art. 3

pkt.r 50 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Przepis art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polqkiej oraz arl. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 l<wietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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(D2.U.2019.1396t5. ze zm.), kt6re formuluj4(art. 5 Konstytucji) i definiuje(art. 3 pkt 50

Prawa ochrony Srodowiska) zasadq zr6wnowahonego rozwoju. A mianowicie, zgodnie z a4. 5

Konstytucji - Rzeczypospolita Polska sffzehe niepodlegloSci i nienaruszalnoSci swojdgo

terytorium, zapewniawolnoSci i prawa czlowieka i obywatela orazbezpieczeflstwo obywat$li,

strzeae dziedzictwa narodowego oraz zapewnra ochronE $rodowiska - kieruj4c siq zasdd4

zr 6wnow azone go ro zwoj u.

W mySl za{ art.3 pkt 50 Prawa ochrony Srodowiska - przez zrdwnowa2ony roz*oj

rozumie siE taki rozw6j spoleczno-gospodarczy, w kt6rym nastEpuje proces integrowaflia

dzialan politycznych, gospodarczych i spolecznych z zachowaniem r6wnowagi przyrodnicLej

oraz trwaloSci podstawowych proces6w przyrodniczych w celu zagwarantowania mo2liwo$ci

zaspakajania podstawowych potrzeb poszczeg6lnych spoleczno$ci lub obywateli zar6r,rlno

wsp6lczesnego poko l enia j ak i pr zy szLy ch pokolefi .

Rozpatrujqc zatem miejsce zasady zrlwnowalonego rozwoju w Konstytucji RP nalQ?y

przyjq6,2e pelni ona przede wszystkim rolq dyrektywy wykladni. W sytuacji, gdy pojawihja

siq w4tpliwoSci co do zakresu obowiqzkow, rodzaju obowi4zk6w i sposobu ich realizabii,

nale|y posilkowa6 siE zasad4 zr6wnowalonego rozwoju. Pelni ona zatem rolE podobn4

do zasad wsp6tr2ycia spotrecznego azy spoleczno gospodarczego przeznaczenia prawal w

prawie cywilnym. I

W pierwszej kolejno6ci do uwzglEdnienia zasady zr6wnowazonego rozwbju

obowiqzany jest ustawodawca w procesie stanowienia prawa. Ale w drugiej, zasadqi tE

powinny mie6 na uwadze organy stosuj4ce prawo. Niekiedy bowiem stan faktyczny v,rymdga

rozwaLenia i wywa2enia rozwiqzat'r korzystniejszych, stosuj4c zasadE zr6wnowaLondgo

rozwoju. W ocenie organu, w niniejszej sprawie mamy do czynieniaztakqsytuacj4. I

Bior4c za przedmiot definicj p zawartq w Prawie ochrony Srodowiska do realibw

niniejszej sprawy - mohna wyprowadzid nastqpujqcy wniosek: zasada zr6wnowahondgo

rozwoju sluzy do rozwrqzywania konflikt6w miqdzy warto3ciami konkuruj4cymi ze sob4,

przy czym jednq z tych wartoSci jest ochrona Srodowiska, a drugq wolnoSi gospodargza

oparta na wlasnoSci prywatnej, o kt6rej mowa w art. 20 Konstytucji RP.

W celu rozwiqzania tego dylematu, organ rozwaLyl skalg zamierzenia inwestycyjnqgo

wnioskodawcy i polo2enie zabudowafi mieszkalnych ludzi w odlegloSci 77 m od granicy

nieruchomoSci na kt6rej miala by byd zlokalizowana fetma, co juz rodzi na etapie

uwarunkowari Srodowiskowych i zapewne bEdzie rodzil w przyszlo6ci konflikty spoleczne.i

Pozytywne stanowiska organ6w uzgadniajqcych i opiniuj4cych nie zwalniaj4 orgdnu

prowadz4cego postgpowanie gl6wne od samodzielnej oceny kompletnoSci raportu, a takhe
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welyfikacji stanowisk organ6w wsp6ldzialajqcych, gdyz to organ gi6wny odpowiada

za,i,rydante rozstrzygniqcia. Jak wskazano wczeSniej braki raportu mogq stanowii samoistn4

przpslankE do odmowy wydania pozytywnej decyzji Srodowiskowej.

Pozytywne uzgodnienia ze strony organ6w wsp6ldzialaj4cych (RDOS, PPIS) nie s4

wi@4ce dla organu okreSlajqcego Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiEwzigcia.

PolltYwne uzgodnienie nie obliguje organu do wydania pozytywnej decyzji o

Srodowiskolvych uwarunkowaniach w sytuacji, gdy organ z uzasadnionych przyczyn nie

akcpptuje kt6regokolwiek z istotnych ustaleri lub warunk6w okreSlonych w postanowieniu

org?nu uzgadniajqcego (zob. wyrok Naczelnego S4du Administracyjnego z dnra 1 lipca 2016

r., sp/gn. akt II OSK 33911,5.).

I Po analizie zgromadzonych dokument6w, organ prowadzqcy postEpowanie postanowil

odqr6wii wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziEcia

polQgaj4cego na ,,Budowie fermy drobiu do chowu brojler6w o obsadzie 1200 DJP" na dz. o

ff qw. 251,252,253,2541I,25412,255 w miejscowoSci Czeberaki, gmina Stara Kornica.

', Z u*ugr na rcdzaj, charakter i zakes inwestycji mieszkaricy Czeberak i s4siednich

miejscowo6ci, bEd4 naraheni na wszelkie uci4zliwolci zwtqzane z jej funkcjonowaniem

(odQry, halas itp.), co narusza zasady wsp6tZycia spolecznego. Podejmuj qc realizacje takiej

inwBstycji naleLy miei na uwadze nie tylko czynnik ekonomiczny, ale 6wnie? ekologiczny i

spofeczny. Projektowana inwestycja stanowi zagrolenie ryzykiem zdrowotnym,

ekofogicznym, takhejest ingerencj4 w Srodowisko spoleczno - przyrcdnicze.

Po rozpatrzeniu zebranego materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej

sprawie, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

i Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki

Woflnej w Lublinie oraz opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i UrzEdu

Mar',szalkowskiego w Warszawie oraz w oparciu o powolane na wstEpie przepisy orzeczono,

jak W sentencji decyzji.

Na fiodstawie ustawy z dnia l6 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000
z pdfn. zm) czqSt I zalqcznika do ustawy pkt. 45 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjq przedsiqwziqcia: wynosi 205,00 zl. Wniesiono jq w kasie Urzqdu Gminy w
Starpi Kornicy z adnotacjq,,oplata za wydanie decyzji irodowiskowej" dnia 05.12.2018 r. Nr
dowodu wplaty 2018/29327. Dowdd wptaty dolqczono do akt sprawy.

Zgodytie z art, 71, ust 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informac.li o irodotuisku ijego
ochrbnie, udziale spoleczefistwa w ochronie irodowiske oraz o oeenie oddzialywania na !rodowisko
(Dz.U, z 2020 r., poz. 283 z p62n. zm.) uzyskanie decyzji o lrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla p'lanowanych przedsiqwziqt mogqcych zawsze znaczqco oddzialywai na irodowisko, a zgodnie z art, 75 ust.
1 pkl. a Organem wlalciwym do wydania decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach jest w6jt, burmistrz,
pre4ident miasta - w przypadku pozostalych przedsiqwziqt.
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Art, 80 ust, 1 ustawy o udostqpnianiu informacji o irodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeitstwQ w

ochronie irodowiska oraz o ocenie oddzialywania na irodowisko wskazuje, ieje2eli byla przeprowadzona ocPna

oddzialywania przedsiqwziqcia na irodowisko, wlaiciwy organ wydaje decyzjq o irodowiskow)tch
uw arunkowaniach, bior qc pod uwagq:
l) wyniki uzgodnien i opinii, o ktdrych mowa w art. 77 ust. I ;
2) ustalenia zqwarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na irodowisko;
3) wyniki postqpowania z udzialem spoleczeristwa;
4)wyniki postqpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, je2eli zosl,alo

przeprowadzone.
2. I|4aiciwy organ wydaje decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoici lokalizQcii

przedsiqwziqcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ie2eli plan ten zoltal
uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach wydawanei dla drogi publiczllei,
dla linii kolejowej, dla przedsiqwziqt Euro 2012, dla przedsiqwziqt wymagajqcych koncesji na poszukiwQnie

i rozpoznawanie z162 kopalin, dla inwestycji w zakresie termi'nalu, dla inwestycji zwiqzanych z regionaln)tmi

sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia B lipca 20lQ r.
o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowjlch,
dla inwestycji w zakresie budowy obiekt|w energetyki jqdrowej lub inwesrycji towarzyszqcltlch,

dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycjiw zakresie sieci przesylowych, dla inwes$tcii

wzakresie infrastruktury dostqpowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.

o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej lqczqcej Zqlerv 'ttriilany z Zatokq Gdanskq dla inwestlcii

wzakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej napodstawie ustawy z dnia I0 ril,aja

2018 r. o Cennalnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwest)tcji

towarzyszqcych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ulatwieniachw przygotowaliu i
realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszqcych, q takie dla strategicznei inwestycJ,i w

sektorze naftowym.

3. W przypadku dziqlalnoici okreilonej ustawqz dnia 9 czerwca 2011 r, - Prawo geologiczne i gdrnicze, i4nei

ni| przedsiqwziqcia wymagajqce koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z162 kopalin, kryterium oQeny

lokalizacji przedsiqwziqcia jest nienaruszenie zamierzonq dzialalnoiciq przeznaczenia nieruchomQici

okreilonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeieli plan ten zostal uchwal|ny,

oraz w odrqbnych przepisach. I

Art, 85 ust,I stanowi, i2 decyzja o irodowiskowych uwarunkowaniach Wmaga uzasadnienia.

2. Uzasadn:ienie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, niezale2nie od wymagari wynikajqcych z

prz ep is 6w K o de luu p os t qp ow ani a adm i n is tr acyi nego, p ow inno z aw i er at :

I) w przypadku gdy zostala przeprowadzona ocena oddziabwania przedsiqwziqcia na lrodowisko:
a) informacje o przeprowadzonym postqpowaniu wymagajqcym udzialu spoleczeristwa orzz o ty4, w

jaki spos1b zostaly wziqte pod uwagQ, i w jakim zakresie zostaly uwzglqdnione uwagi i wnibski

zgloszone w zwiqzku z udzialem spoleczeristwa,
b) informacje, w jaki spos|b zostaly wziQte pod uwagQ i w jakim zakresie zostaly uwzglqdnione:

- ustalenia zqwarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko,

- uzgodnienia i opinie organ6w, o kt1rym mowa w art. 77 ust. I
- wyniki postqpowania w sprawie transgranicznego oddzia$,wqnia na irodowisko, ie2eli zoslalo

przeprowadzone,
c) uzasadnienie stanowiska, o kt6rym mowqw art. 82 ust. I pkL 4;

2) w przypadku gdy nie zostala przeprowadzone ocena oddziatywania przedsiqwziqcia na Srodowislpo -

informacje o uwarunkowaniach, o kt6rych mowa w art. 63 ust, l, uwzglqdnionych przy stwierdzQniu

br aku p otrz e by prz epr ow adz eni a o c eny o ddz i alyw ani a prz e ds i qw z i qc i a na 3 r o dow is ko.

3, Organ wlaiciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadz(niu

oceny oddzialywania przedsiqwziqcia na irodowisko podaje do publicznej wiadomoici informacie o wydlnei
decyzji i o mo2liwoiciach zapoznania siq z jej treiciqoraz dokumentacjqsprawy, tu tym z uzgodnieniafui i
opiniami organ6w, o ht6rych mowa w art. 77 ust. l, Przepis stosuje siq odpowiednio do decyzJi o
irodowiskowych uwarunkowaniqch wydanej bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiqwzipciQ na

irodowisko.
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Poirczenie:
l

] Od niniejszej decyili przysluguje odwotanie do Samorzqdowego Kolegium
Odlwotawczego w Siedlcach za poSrednictwem W6jta Gminy w Starej Kornicy w terminie
l4 $ni od dniajej dorgczenia.

] W trakcig biesu terminu do wniesienia odwolania strnnn m^ip zt.z..o cie nrq.,,o J^] W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moae zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjE. Z dniem
dolpczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu siE prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postEpowania, decyzjg"tft: siE ostateczr/ iprarwomocna, 

,,,,10f,.;,_#ft,[ ) 
,/

i,,,j ,;iii#iiii'ti \;i | ,. l!t/ ^ i
1;:1,t Tiir;iffi:".,.i l,$/ W f\i).."tt : i.::', 

-flti,.;z,,, ii:", I no* 
\r I x
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Otrlymuict:
------l__-*

]1. Inwestor - P. Szczepan Tarasiuk

] ul. Czerwonego l{rzyha 17

I 08-200 tr osice,

12. Strony postgpowania zgodnie z afi. 49 Kpa,

lr. aa.

Do vliadomoici:
1. ] Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

ul, Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul, Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,
3. I Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tr-osicach

ul. Kiliriskiego 2, 08-200 tr-osice,
4. lUrzqd Marszalkowski Wojew6dawa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisj i i Pozwolerl Zintegrowanych
ul. Klopotowskiego 5, 03-7 18 Warszawa.

Sporz{dzila:
Adriaia Pietruczuk
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