


7) na einpie realizac
sarnmrnej;

8) tem-i inwestycji na erapie jej realizacj eksploalacji wyposażyć w środki (snrbemy) do ncun'aliucji
rozianych snosiancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. snbslaneji.
zanieczyszczenie niezwlocznie usunąć. a zuzyre srodki do acnoaiizaeji suhsiancji ropopochodnych
pneknmć uprawnionym odbinmnm;

») smki pudle i z koniecznosci ubite. do czasu ich wywozu z ierenu przedsiewziecia, przechowywnc
w warunkach minimalizujących uciazliwos'codorowa i zagozenie choroooiworcze;

IO) zapewnic skulecme i sysiemnryczne czyszczenie kumików, a iakze syslcmatyczny wywoz szmk padłych;
11) zape sysiemaryczna konserwację silosów paszowych;
12) odpow errzniki silosow zaoparrzyc' w worki odpylajace,
13) uanspori obornika do miejsc przeznaczenia prowadzic przysiosowanymi do lego celu srodkami rranspcriu

w sposob w jak najwiekszym suopnin uganiczsjqcy uciazliwose odorowa oraz wnime pyienie
(np skrzynie indnnkowepojazdow przykrywać piandekami);

14) siosowac preparary dodawane do sciolki, gwaraniujaoe redukcje e
cyklu chowu:

15) do ogrzewania budynków socjalnych wykorzystywać kotłownię wyposazona w 2 kolly gamwe o mocy
maksymalnej 14 kw kazdy z odprowadzeniem zanieczyszczeń z każdego kolia emiierem pionowym,
zadaszonym o minimalnej wysokości 5,5 m każdy:

io) w kazdym z 4 budynków inweniarskiclr , kunrikdw nr 7.10 w sckiorze 3 przedmiolowej fenay
wykorzyslywać maksymalnie:
- 14 weniyiaiorow dachowych o maksymalnej wydajnosci 12145 mVlr kazdy. z odprowadzaniem

zanieczyszczeń 14 emimmmi pionowymi, olwariymi o minimalnej wysokości 7,4 m i maksymalnej
srednicy u,4 rn kazdy;

- K wcnlyiaiorow ściennych, szczyiowych o maksymalnej wydajnosci 45100 mw kazdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń i; emiiommi poziomymi o minimalnej wysokosci 1,5 m kazdy,

17) w kazdym z o budynkow inweularskich , kumikow nr 146 w sektnnc : przedmioiowej fermy oraz
kazdym z H) kurnikow
w sekrurze 4 wykorzysrywac' maksymalnie:
. 15 wemylarorow dachowych o maksymalnej wydajnosci 12245 mJ/n kazdy. z odprowadzaniem

zanieczyszczeń 16 emiiorami pionowymŁ oiwanymi o malnej wysokości 7,4 m i maksymalnej
średnicy 0,9 rn komy;

, :; wemylniorow sciennyeh. szezyiowyeh o maksymalnej wydajnosci 37930 1111/11 kazdy.
z odprowadzaniemmieczyszcmń x emirarami poziomymi o minimalnej wysokości 1,3 m kaad

11)wykorzysiywac', na [muchy ograowania ismiejacych iradynkdw inweninrskich w sektorze 3 i 4

przedmiorowej fermy, po 8 nagrzewnic gazowych/komik o mocy maksymalnej 75 kw,
19)wykorzysiyvoc 3 awaryjne agngaky pradoiworcze, olejowe o mocy maksymalnej 263 kw kazdy

z odprowadzeniem zanieczyszczeń z kazdego agregalu cmiiorem poziomym o minimalnej wysokosci
3,5 rn kazdy.

zn) powsiale na eiapie ekspioniacji odpady ne mz nichczpiocme magazynować seieioywnie
w przysicsowanyeh do rego celu workach, pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w budynku
magazynowym lub na urwardaonyrn podlozn pod zadaszeniem; ww, odpady przekazywać uprawnionym
podmioiom do odzysku lub unieszkodliwienia;

11) odpady komunalne ńn etnple ckspioaracji magazynewać w zamykanych. szczelnych
pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w miejscu o urwardzonym podlom, a nnstępnie
przekazywać uprawnionym podmimnm.

i eksploaracji inwcsiycji scieki bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej
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22)ohomik powsrnly po zakonczeniu cyklu chowu wykorzysrywac do nawozenia gleh (na grunlach
wlasnych lub pruknzywać do nawozenia rnnyrn rolnikom) i/luh przekazywać uprawnionym podmioronr
do odzysku lub unieszkodliwiania;

23) na eupie eksploaracjr inwesrycji wode na ponzehy jej funkcjonowaniu pobierac z isrniejaccgo.
dwuoiworowcgo ujecin wlasnego (dwoch srudni glehinowych: studni lA , podsrawowej i studni» ,
awaryjnej), ujmujacego wodę z urworow ezwanorzedowych, w ramach srwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych luh z gminnej sieci wndociagowej; prowadzic rejcsrr zuzycraWady:

24) zasrasowac' syn- pojenia zwlcfząt minim znjacy zuzycie wody;
25) mycie i dezynfekcję pomieszczen inwenrarskich oraz sysremupojenia wykonywac po usunięciu pomiotu

kurzego;
ze) ścieki z mycia i dezynfekcji pomieszczen inwenrarskrch odprowadzać do szczelnych, planowanych

i islniejaayoh zhiomikow hezodplywowych; ww. zhiomiki sysrenrarycznrc oprozniac (nie dopuścić
do ich przepełnienia), a ich zawanos'e' wywozić do oczyszczalni ieków: dezynfekcję prowadzic meroda
zamglnwrania;

27) ścicki 7 mycia konnskarorow odprowadzac do s7c7e|llegn zbiornika hezodplywowcgo, ww. zhiomik
sysremarycznie cprnzniac' (nie dnpuścić do jego przepelnienia) a jego mwsrwść wywozic
do oczyszczalni ścieków;

zx)wody oophrczae ze nacji rrzdalniania wod podezysznzac w odsrojniku, a nasrepnie odprowadzac
do gruntu poprzez planowana nieckę inlilrracyjna (zbiornik infilnacyjnocdparowahry);

ze) wody opadowe i rozlopowe z rerenow urwardzonych oraz powierzchni dachew odprowadzać
powiermhniowo na wlasny rcren nieurwardzony,w sposo'h niepowodujacy zalewanrn rerenow sasiednich
oraz niezrnieniajazy slanu wody na gruncie, w szczegolnoścr kierunku odprywu wód opadowych
ze szkoda dla grunro'w sąsiednich;

sli)ayslenr wodnosciekowy regularnie i lenninowo poddawao prohom szczelności i konserwacjom,
wszelkie wykryle nieszczehaoścrhadz' awarie niezwłocznie usuwac.

u. w dokumenlaeji wymlglnej do wydania decyzji. o których mowa w nn. 71 nar. 1 uxhwy noś
(w projehnie budowlanym) nalezy uwzgledalc nunepujaee wymagania dnlycqce ochrony
śradawixkn:

l) zlikwidowanie ismiejących 20 budynków inwenaarskich , kumlków w sektorze I i 2 o absndzie
zsono szl. larojlerow kurzych każdy.

2) znprojeldcwanie (w jscu wyburzonych zu kumików w sekrorze l i 2) zli budynków inwcnurskich ,
kumikow, w syseemie chowu ściolowepo. o ohsadzie ononn szl hrojlerow kurzych kazdy;

3) zaprojekiowanrc wkazdym z 20 planowanych budynków inwenlarskich maksymnlmci
. 14 wenrylarorriw dachowych o maksymalnej wydajnosci 12145 lnx/h kazdy oraz o poziomie rnocy

akusryezrrej nie wiekszym niz 75.4 dB kazdy. z odprowadzaniem zanieczyszczeń 14 emilornmi
pionowymi, orwunymi o minimalnej wysokości 3,0 mi maksymalnej srednicy 0.9 m kazdy;

- li wenrylarorow ściennych, szozyrowych o maksymalnej wydajnosci 37930 xxl,/ll kazdy oraz
o poziomie mocy aln-srycznej nie wiekszym niz 95,5 dB kazdy. z odprowadzaniem zanieczyszczeń
li cmiwmmi poziomymi o minimalnej wysokości 1,9 m kazdy;

4) posadowienie, na potrzeby ogrzewania planowanych budynków inwenlarakich, po li nagrzewnic
gunwych/budynak o mocy maksymalnej 75 kw kazda;

5) demoaraz isrnicjucych zu zhiomikow na gaz piynny o pojemności 6,7 m' kazdy i posadowienie
maksymalnie All zhiomikow naw płynny o pojemności maksymalnej 5.4 rn” kazdy;

o) zmiana (wymiana/przehudowa/powiekszenie) iszniejacych zn silosow paszowych o pojemności 22 Mg
kazdy na za silosow paszowych o pojenmości 27 Mg kazdy;



7) posadowienie ; awuryjnych agregoiow pradorworczyon, olejowych o mocy maksymalnej zas kw kazdy,
z odprowadzeniem zanieczyszczeń z każdego agregam emirorem poziomym o minimalnej wysokosci
3.5 m kind

x) uprojekiowmrie szczelnych zblomrkow bezodpiywowych na icleki z mycia pomioszozeri inweuiarskioh;
9) zaprojekrowanie niecki chionnej (zbiornika inmrraoyjno-odparowalnego);
Ia) zaprojekiowame szczelnych posadzek w obrebie obickiow inwencarskich,

m. hud mlpnuęcicm ruliucji przedziewzipei . slwierdmnn konieczno/toi przeprowadzenia
oceny oddziuiywauie na środowisko w ramach poarepowam. w wawie wydania daeyz, u
kloryeh mowa w an. 71 urr. 1 usiawy noś.

UZASADNIENIE

laurrnisnz Mrasia i Gminy Glinojeck pismem z daria 11 grudnia 2017 r., znak: 0Ś.6220.7„2017, wysiapil
do Regionalnego DyrekroraOchrony środowiska w Warszawie (zwanego dalej „ReginualnymDyreklmcm")
o uzgodnienie warunkow real' przodslęwxięcia polegającego na przebudowie 21) budynków
inweniarskich, związanej ze zwiekszeniem maksymalnej możliwej olzsaoy inwemar—za o zano DIP. budcwre
40 naziemnych zbiornikow do mngazynnwania gazu plynuego o rocznej pojemności 256 m3, budowie drog
o nawierzchni lwardcj o diugos'ci ok, 1,3 km, w obrębie Fermy Dmbiu zlokalizowanej na dzia kach
o nr ew. 169/52, 152/54, 169/67, 169/69. 169/72, 169/73. 159/741 159/75 w miejscowości Konurajec Pański,
gmina Glinojeck

no w, pisnra dolaczono wninsek o wydanie decyzji o śmdnwiskuwych uwariurkowaniach z dnia
29 lisropaula 2017 r., rapon o oddzialywaniu przedsięwzi ia na środowisko (zwany dalej „raponem Doś")
oraz informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania prustrznnnegn dla ierenu, na noryrn
planowana jesr lokalizacja przedmiotowej mwesrycji.

Pismem z dnia 24 siyczzria 21:15 r, znak: wuus-lAzujoĄznlmze Regionalny Dyremcr wezwal
laurmisnza Miasia i Gminy Glinojeck do uzupelnienia rnponu ons m.in. w zakresie gcspcdlrki wodno-
sciekowej i ochrony wad i ochrony powiem Uzupeimoua dokumeniaoja wpiynelu do iuiejszcgo urzedu
przy pismie laurrnisnza Miasia iGminyGlinojeek z dnia 19 lutego 2018 r„ znak- 0552107 2017,

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewziee' mogacych potencjalnie znacząco oddziaływać
na srodowisko, o kloryeh mowaw m. 59 usi. l pkt 1 usuwy onś oraz w g : osi. 2 pkl I w zwiazku z ; :
nsr. l pio 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzięc mogacych
znaczaco oddzialywac na środowisko (DL u. z 2016 r. poz. 71, zwunegc dalej „rozporządzeniem RM”).
Penadw w ramach pr—aedmioiowej inwearycji zosianie wykonana inhalacje wymieniona w g 3 ust, 1 pkt 37
oraz 60 rozporzadzeui w, nalezaca dn przedsiewziec mogacych poiencjalnie znacząco oddalaływać
na srodowisko. o krórych mowa w art. 59 osi 1 pkr : usruwy oos',

Tresc n jszego posranowicma przygolowana zosiala w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy
w sprawie oraz wiedze własną organu,

Planowana iuwesiycja realizowana będzie na dzialkaeh o nr. ew. 169/62, 162/64. 169/67, 159/69. 169/72.
169/73, 159/74 i 159/15, o lacznej powierzchni ok. 35.5 ha Obecnie w obrębie przedmimowej Fermy
Drobiu zlokalizowane -

- budynki inwenrarskie (4 sekiory po IG kuruiiroww sekrorzz):
a) kumiki seklora l i 2 (20 szt.), o powierzchni uzyLkowej 1055 in!/kurnik i liczbie siauowisk

zsono szl/kurnik), wyposażone w sysiem zadawania paszy, poje , elekrryczny, kommli
srodowiska wew-maz kurnlkńw i sierowania wentylacja, ulanuowy. sierowania oświetleniem,
wenzylacyjny,ogrzewania (nagrzewnice na gal płynny o mocy 75 kw kazda , z szl/kumik), silosy
paszowe o pejemnośc120 Mg kazdyel szl/kumik









Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdzil konieczności przeprowadzenia oceny
oddzialywania na środowiska w ramach posaępowaniaw sprawie wydania decyzji. o których mowa w an, 72
usL l usiawy noś, biorac pod uwagę w szczególności następujace okoliczności:
i) posiadane na elapie wydawania posrannwienia dane na temat planowanego przeds wzięcia i clcmenrow

przyrodnie ch środowiska objętych zakresem przewidywanego nddzialywania przedmicwwcgu
przedsięwzięcia na środcw' ko pozwalaja wsiamzajaco ocenic jego oddzialywania na środowisko
i usualić wanmki jegn realimcji:

2) ze względu na rodzaj i charakierysiykę planowanego przedsięwzięcia oraz jcgo pow'ązania z innymi
przodsięwzięciami iamieje możliwość kumulnwania się oddzialywari w zakresie emis zan zyszczeri
do pnwienza annosferyeznegn nraz halasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na kxory będzie
oddziaływac' planowana inwestycja; jednakze na podslawie przedloznnej dokumemaeji organ stwierdza,

dopuszczalne poziomy suhsian w powieuzu nie zasraną przekroczone, a normy dotyczą::
srandardo'w środowiska w mkresic em sji halasu będa dou-zymane na lerenach chronionych akustycznie,

3) nie siwierdmno możliwości negaiywnego nddzialywania pnedmiowwcgo przedsięwzięcia na obszary
wymagnjące specjalnej ochrony ze wzgledu na wyslępowanie gatunków roślini zwielzą! lub ich siedlisk
luh siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszaryNanna znim oraz pozaslale formy ochrony
wywody-

Mając na uwadze powyzsze nalezy smierdzic', ze planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczacy
negaiywnie oddziaiywae na środowisku.

Wobec pnuyzczego posnnnwiono jak w sentencji.

ejsze posunowienie ma chamktcr uzgodnienia i nie zwalnia hweswm/Wniuskodawcy od uzyskania
wyrnnganychodrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze pnaaanowienic nie przysługuje mulenie. Poslanowienie, na klóre nie sluzy walenie, strona
ninne zaskarzye w ramach decylji następczej zgodnie z an. 142 k.pa
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