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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

                             Warszawa, dnia 23 listopada 2020 r. 

 
WOOŚ-I.4221.125.2019.ML.8 

Wójt Gminy Stara Kornica 

Stara Kornica 191 

08-205 Stara Kornica 
 

       

POSTANOWIENIE 
 

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”)  

oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w związku z postępowaniem w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Montaż pieca  

do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości 

Popławy, gmina Stara Kornica, 
 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 
 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania: 

1) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez 

przykrywanie plandekami); 

2) wszelkie prace na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji prowadzić przy użyciu sprzętu 

sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy; 

3) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować 

selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem 

odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska, w tym gruntowo-wodnego; ww. odpady 

przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania; 

4) ewentualne odpady niebezpieczne mogące powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia 

magazynować (w przypadku takiej konieczności) selektywnie w zamykanych, szczelnych  

i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji 

zawartych w odpadach) umieszczonych w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący  

ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstawania 

wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca 

magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom  

do przetwarzania; 

5) ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedmiotowego przedsięwzięcia 

prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00; 

6) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie 

sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 

zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw; 

7) zorganizować zaplecze budowy (w tym stanowiska postojowe pojazdów i maszyn roboczych)  

w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem; 

ewentualnie wykorzystywane paliwa, oleje i smary przechowywać w szczelnych pojemnikach; 
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8) prace budowlane prowadzić bez konieczności odwodnienia dna wykopów; 

9) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych przenośnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić  

do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość ww. zbiorników 

wywozić do oczyszczalni ścieków; 

10) teren planowanego przedsięwzięcia zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji 

ropopochodnych (sorbenty) dla wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych 

i dachów budynków; w przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie niezwłocznie 

usunąć, a zebrany materiał przekazać do zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy; 

11) eksploatację przedmiotowej inwestycji prowadzić w sposób nie powodujący powstawania 

ścieków bytowych oraz ścieków technologicznych;  

12) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów odprowadzać 

powierzchniowo na własny teren nieutwardzony poprzez studnie chłonne, w sposób 

niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie,  

w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

13) system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; 

wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać; 

14) palne gazy dopalać w komorze dopalania w temperaturze minimalnej 850°C, panującej w całej 

objętości komory, zagwarantować minimalny czas przebywania w komorze nie mniejszy niż 2 s; 

15) w planowanym piecu przetwarzać (spalać) odpady innych niż niebezpieczne o kodzie 02 01 82 

(drobiowe odpady poprodukcyjne) w ilości łącznej do 26 Mg/rok; ww. odpady przed procesem 

spalania magazynować w chłodniach (chłodzonych kontenerach magazynowych); w przypadku 

braku możliwości spalania ww. odpadów w planowanym piecu (np. z przyczyn technicznych) 

przekazywać odpady uprawnionemu odbiorcy; 

16) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować 

selektywnie w odpowiednich opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych  

w odpadach) w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami 

atmosferycznymi oraz możliwością powstawania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia 

środowiska, w tym  gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom  

do przetwarzania; 

17) ewentualne odpady niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

magazynować (w przypadku takiej konieczności) selektywnie w zamykanych, szczelnych  

i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji 

zawartych w odpadach), umieszczonych w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący  

ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstawania 

wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca 

magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom  

do przetwarzania. 
 

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  

ustawy ooś, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

1) zaprojektowanie pieca do spalania odpadów drobiowych, wyposażonego w 2 palniki gazowe  

o maksymalnej mocy 105 kW każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, 

zadaszonym o minimalnej wysokości 4,14 m; 

2) zaprojektowanie szczelnej nawierzchni pod piec przeznaczony do spalania drobiowych odpadów 

poprodukcyjnych. 
 

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

 
UZASADNIENIE 

 

Wójt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak: OŚ.6220.6.2018, wystąpił  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym 

Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Montaż pieca do spalania 
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drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina 

Stara Kornica. Do ww. wystąpienia dołączono: wniosek z dnia 31 października 2019 r. o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

(zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu inwestycyjnego.  

Ponadto przy piśmie Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: OŚ.6220.6.2018, 

wpłynęło uzupełnienie raportu ooś.  
 

Z uwagi na braki w przedłożonej dokumentacji Regionalny Dyrektor wezwał Wójta Gminy Stara 

Kornica pismami z dnia 11 grudnia 2019 r., znak: WOOŚ-I.4221.125.2019.ML.5, i z dnia  

8 października 2020 r., znak: WOOŚ-I.4221.125.2019.ML.7, do jej uzupełnienia. Uzupełnienia 

raportu ooś wpłynęły przy pismach Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia  

i z dnia 3 listopada 2020 r., o tożsamym znaku: OŚ.6220.6.2018. 
 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt 80 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej „rozporządzeniem  

z dnia 9 listopada 2010 r.”). Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, 

zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r.”) do przedsięwzięć, w przypadku  

których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego  

z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz  

art. 72 ust. 1-1b ustawy ooś, stosuje się przepisy dotychczasowe. Mając zatem na uwadze,  

że procedowanie w postępowaniu głównym rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie przepisów 

rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r., należy stosować przepisy obowiązujące na mocy 

rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r.  
 

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy 

w sprawie oraz wiedzę własną organu.  
 

Planowane przedsięwzięcie polega na montażu pieca do spalania drobiowych odpadów 

poprodukcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 190 zlokalizowanej 

w miejscowości Popławy 33A gmina Stara Kornica. Piec będzie użytkowany dla potrzeb własnych 

JFK Łascy Społka Jawna ul. Majora Zenona 29A 08-200 Łosice oraz ferm indyczek stanowiących 

własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. ul. Majora Zenona 29A, 08-200 Łosice  

oraz Państwa Anny i Karola Łaskich zam. ul. Majora Zenona 29, 08-200 Łosice oddalonych  

o ok. 150-200 m od miejsca lokalizacji pieca. Piec składać się będzie z dwu połączonych ze sobą 

komór spalających. Pierwsza z nich to główna komora, do której ładowane i spalane będą odpady 

drobiowe. Gazy powstałe w procesie spalania przejdą do drugiej komory, gdzie zostaną dopalone,  

co zmniejszy ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić 

będzie: utwardzone miejsce o wymiarach ok. 5 m x 4 m, gniazdo 230 V, instalacja przesyłu gazu  

od istniejących butli z przewodem wyprowadzającym, w miejscu instalacji pieca, instalacja systemu 

podtrzymania zasilania energii elektrycznej (UPS). Działka, na której ma zostać zlokalizowane 

przedsięwzięcie, jest uzbrojona i zabudowana – istniejąca ferma indyczek. 
 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, 

spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane  

z realizacją przedsięwzięcia będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W sentencji 

niniejszego postanowienia wprowadzono warunki mające na celu ograniczenie emisji hałasu oraz 

substancji pyłowych i gazowych oraz zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem oraz ograniczające negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, wody 

powierzchniowe i podziemne. Ponadto, wskazano sposób postępowania z odpadami powstającymi  

na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający na celu zabezpieczenie środowiska przed 

oddziaływaniem związanym z magazynowaniem odpadów. Z raportu ooś wynika, że nie przewiduje 

się wytwarzania odpadów niebezpiecznych na etapie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie  

z przedłożoną dokumentacją w wyniku prac przygotowawczych nie będą prowadzone głębokie 

wykopy, w związku z powyższym nie będzie zachodziła konieczność odwodnienia dna wykopów. 
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W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej 

inwestycji, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono odpowiednie warunki dotyczące 

prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej. W celu ochrony środowiska gruntowo wodnego teren 

przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty na wypadek ewentualnych wycieków substancji 

ropopochodnych. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji 

niniejszego postanowienia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego 

wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą 

głównie: praca palników gazowych oraz pojazdy mechaniczne poruszające się w obrębie terenu 

inwestycyjnego. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowany piec do spalania odpadów 

drobiowych będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego 

procesu (Dz. U. 2016 poz. 108). Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się 

substancji w (w tym analiza oddziaływania skumulowanego istniejącymi i planowanymi obiektami 

inwentarskimi zlokalizowanymi na działkach o nr ew.), że przy zachowaniu warunków określonych  

w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną 

dotrzymane.  

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego 

oddziaływania na klimat. 
 

Najbliższe zabudowania zagrodowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m w kierunku zachodnim 

od miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W czasie eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą środki transportu poruszające się po terenie 

inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu (w tym 

oddziaływania skumulowanego) wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji 

niniejszego postanowienia, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 
 

W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki mające na celu zabezpieczenie 

środowiska przed zanieczyszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w związku  

z magazynowaniem odpadów na etapie eksploatacji inwestycji. Z raportu ooś wynika,  

że nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 
 

Działka, na której ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie, jest zainwestowana, posiada 

powierzchnię 3,3708 ha, znajduje się na niej ferma indyczek. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 

działkę stanowią grunty BrRIVa, BrRIVb, BrRV. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się 

wycinki drzew i krzewów. Planowana inwestycja nie spowoduje utraty walorów istniejącego 

krajobrazu. Lokalizacja przedsięwzięcia w granicach istniejącej fermy oraz fakt, że przedsięwzięcie 

zostanie wkomponowane w istniejące otoczenie, sprawi, że planowane przedsięwzięcie nic będzie 

znacząco wpływać na istniejący krajobraz. 

Na analizowanym obszarze przeznaczonym pod inwestycję nie odnotowano występowania gniazd, 

schronień, miejsc lęgowych dzikich zwierząt. Nie zaobserwowano chronionych gatunków roślin, 

grzybów oraz miejsc bytowania rzadkich gatunków zwierząt. 

Działka objęta planowaną inwestycją położona jest poza obszarami Natura 2000, nie znajduje się  

w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000, jak również poza 

innymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). 

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się od planowanej inwestycji w odległości: 

- ok. 6,4 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002, 

- ok. 6,4 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032. 

Z zapisów raportu ooś wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do uszczuplenia 

siedlisk gatunków chronionych, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony  

i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 oraz nie będzie miało znaczącego wpływu na etapie realizacji i eksploatacji  

na środowisko przyrodnicze i krajobraz rolniczy. 
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Jednocześnie informuje się, że powyższe postępowanie nie zastępuje procedury administracyjnej 

wynikającej z art. 56 ustawy o ochronie przyrody w sytuacji, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

może nastąpić naruszenie obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną. 
 

Zgodnie raportu ooś wynika, że na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie 

występują obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne. 
 

Ze względu na rodzaj inwestycji, a także jej lokalizację w centralnej części Polski nie stwierdzono 

możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania. 
  

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  

w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia  

i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania  

na środowisko i ustalić warunki jego realizacji; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania  

z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego 

kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi 

poza terenem należącym do Inwestora; 

3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary  

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 
 

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na środowisko. 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy  

od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
 

Przedmiotowe postanowienie nie mogło być wydane wcześniej, z uwagi na kontrolę prowadzoną  

w tutejszym urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, 

strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 k.p.a. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


