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Na podstawie^ art'77.ust' 1 pkt.2 oruz art.78 ust. I pkt.2 ustawy z dnja03.10.200g r.o udostgpnieniu informacji o srodowisku i 1.go o"h.oni", u,Jziale spoleczefstwa w ochroniesrodowiska oraz :o o..tr*L oddziarywania na $ro-dowisko (Dz . u. z_2u{;.^;or. 20gl z po'n, zm.)

?# ?i,'rttri,1;.;T;11^,';:;,?*!^::^:.!::: !! ;::::1e85 r- 
" 

p"r'*"#"; rnspekcji Sanitarnej(Dz'u' z.20re r' poz'5e),w zwiEzkuz wystapieniem w6jta 6il, ri#"il,J:i'jjiij?.i |ffi|] nznak: 05'6220'6'2018' o tuopiniowanie warunk6w realiracii " 
ar" pr""*"rego przedsigwzigcia I Ipolegaj4cego na: montazu pieca do spalania d;;t,'i-";.rr oaouau* poprodukcyjnych, zlokalizow'neso . ts "

na dzialce o n-r ew. 
190 w miejscowosci poprawy, gmina stara Kornica. pIrrspektorSanitarnywLosicach 

rsct Poplawy' gmina Stara Kornica. Panstwowy Pgwiai;npVAt

opiniu.ir:negatywni" cwvrq'

tr,osice, dnia 12.06.2019 r.

W6jt Gminy
Stara Korniqa
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Uzasadnienie

przedsigwzigcie polegaj4ce na monta2u pieca do spalania aroaio*ffff,
$r"l#*:fil|}:.n 

zrokarizowaneso na dzialce J ,,. 
"r". r90 iv miejscowosci poplawy,

w dniu 17'05'2019 r' do Pafstwowegi; Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tr,osicachwplynglo wyst4pienie w6jta Gminy Stara Ko-rnica z dnia 14.05.2019 r. znak: o5.6220.6.201g jakoorganu prowadz}cego postgpowanie administracyjne zmierzajqce do wydania d,ecyzjio slodowiskowych uwarunkowaniach z wniosi<u in*.rtoru JFK Lascy Spolka Jawna, ul. Ma.jorazenona29A' 08 -200 tr'osice, cl,otyczqce uz8odriienia przeclsigwrl,2"iu pot.;;j4".go na montazu piecado spalania drobiowych oclpad6w poptoarkc.rjnych, zlokarizowanego na dzialce o ff ew. r 90w rniejscowoSci poplawy, g-inu Stara Korn ica.
Przedlo2one materialy to :

1' raporl o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko z nosnikiem elektronicznym,2. pelnomocnictwo,
3. strony postgpowania.

w6jt gminy Stara I(ornica w toku prowadzonego postgpowania o wydanie c1ecyzjio srodowiskowych uwarunkowaniach i zgody nu ,tiii";9'p.r!i, i9u"2i9"^ vznal, Le objgtawnioskiem inwestycja zgodnie z $ 3 ust, 1, pkt. 80 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w ,z dnia9 listopada 2010 r' w sprawie okreilenia rcd,f6w przedsigwzige *ogf"yJ potencja rnie znaczqcooddzialywai na srodowisko (Dz. IJ. z 
10.1a 

r."poz.lt), za|iczana;est"ao lrr"asig*rigi mog4cychzawsze znaczEco oddzialywai na Srodowisko,
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarriy w Losicach po zapoznaniu sig z przedstawio'ymidokumentami pismem z dnia zi.os.zotg^r. vrizwal w6jta GminyStara Kornica do uzupelnieniatradeslanego rapoftu' w dniu 17.05.2019. r. w6jt Gmirry Siara I(ornica prz,eslal uchwale



Nr XII/5g/201g Rady Gminy Stara Kornicaz dnta30.04.2019 r. w sprawie splzeciwu wobec budowy

w/w inwestycji. Do dnia12.06.2019 r. nie przedstawiono uzupelnien-ia_do rapOrtu'

paristwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w l-osicach po dokonaniu analizy ptzedlolonych

dokument6w uznar, Le nie'moze wydai pozytywnej opinii o przedmiotowej inwestycji, z uwagi na

brak kompletnych dokument6 w oraz informacji clotycz4cych planowanego przedsigwzigcia tj ':

1. Nie przedstawiono szczegolowej charal.<terystyki teren6w s4siednich od planowanego

przedsigwzigcia ( m. in. dotycz4cqtudynk6w mieszkalnych, obiekt6w inwentarskich, budynkow

pomo"ni", ych oiaz pozostalych element6lv zagospodarowania terenu) wraz z podaniem ich

odlegloSci od ilw inwestycji ( odlegloSci naleaaLo wskazat na mapie)'

2. Nie wyjaSniono, na jakiej poisiawie zostanie dokonana ocena w zakresie dotrzymama parametrow

emisji zani ecrystczeh ga)o*ych, zapachowej jakoSci powietrza orazhalasu po teahzacjt

przedsigwzigcia.
3. Nie przedstawiono informacji d,otyczqcej zapobiegania rozptzestrzehiania sig szkodnik6w

i insekt6w.
4. Nie wskazano dokladnej lokalizacji ( m. in. odleglosci od budynkow inwentarskich pomieszczef

sanitarno-higienicznych dlu pru.ownik6w) araziodzaiu pomieszczefl sanitarno-higienicznych dla

pracownik6w. Ze wzglqdu na ochrong z:drowia pracownikow nie dokonano klasyfikacii

iszystkich pomieszczeri sanitarno-higienic:rnych. Przy analizie uwzglgdnid naleail.o zagrozenia'

wysigpuj4ce w Srodowisku wewngtrznymobiektu bEd4cym r6wniez Srodowiskiem pracy.

5. Nie wyjaSniono zasadnoSci montaAt pieca do spalania drobiowych odpadow poprodukcyjnych

wobec przyjgtej Uchwaly Nr XII/5872019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie prryjg"ia stanowiska Rady Grriny Stara Kornica dotycz4cego sprzeciwu wobec

planowanej na terenie Gminy Stara Kornica w/w inwestycji'

6. i{ie przedstawiono kopi um6w z dostawcami medi6w, surowc6w-i-odbiorcami odpadow'

l. Nie dokonano *y.r".pu.jqcej anahzy mozliv;oSd wyst4pienia konflikt6w spolecznychzwi4zanych

z. plartc,uani.u," prrid,srEt*ig";,rni. $/ an;iizie nalezalo uv,'zg1?dni6 bddziarry-wanie na dobra

materialne, lokalna infrasiruktur Q aruzwplyrv na komforl |ycia r zdrowie lokalnych spoiecznoSci'

na podstawie PrzedlozonYch
mole rryyda6 pozYtYwnej oPinii

*F;GC':,'

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tr-osicach

dokument6w ofaz niepelnej ana\zy dla planowanej inwestycji nie

o przedmiotowym przedsigwzigciu.
W zwi4zkuzpov,ryZszym postanowiono jak w sentencji'

Otrzymuj4:
1. W6jt Gminy Stara Kornica
Do wiadomoSci:
1. JFK LASCY SP.J.

Pelnomocnik : Pani Barbara Kot
ul. Wodniak6w 715

08 * 110 Siedlce

2. A.a.
1 egzemplarz,,Rapofiu' .." pozostawiono

w aktachtut. Stacji


