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Na podstawie ori 54 ust. 3 4 w związku z ani 64 usL i pkl i usiawy z dnia 3 paz'dziemika zaox ii
o udnstępmauiu iniunnuci o środowisku i jego ochronie, uiizinic spoieczciiswu w ociiionic
środowiska oi-uz o occiiacii addzlnływania nii śmdawiskn (Dz U. z lol 7 r poz 1405, u Im „ zwnncj
dalej „unnwą o po uwzgied iii wniosku o wyiinnie opinii. co dn pumeby przeprowiuizenin
oceny oddziaływania przedsięwzięciu na środowuku Bui-inisiizn Minsin i Gminy Glinojeck
znnk. OSGZZOJQGIE, dala wpływu do Regionalnej Dyrekcjl Ochrony Śmdowiskn w Warsaw/ic
w dnlu lń kwiamiiizm i„

wyrażam opinię, ze

dla przedsięwńęciz pulcgijąccgn nn iiuiio
nn iiziiiico « nr cw. mi w
pncprnwldunin oecny iiiiii

budynku inwcnlinkicgn iii. opiniiy 144,5mr.
'cjscnwns'ci Sulcmż. gininn Giinojeeio nie istnieje konieczność

iinin iui śmdowisko.

Eurmistn Minsin i Gminy Glinojeck wysiąp do Regionalnego Dyreklorz Ochrony Środowiska
w Warszawie z wnloskiem o wydanie opinii, co da konieczności prchiowcdzcniii oceny
oddziiieywnnio na środowisko orsi7 uciiiienie ”kresu eweniuuinego iupoiru n oduziniywn
na śmdnwhkn iw przedsięwzięcia wrnz z dokumentacją. ij. wniuskicm o wydunic iiccyzii
o śmdnwiskmwch uwuiunkowoniucii. kuriu iniorniacyyiin przedsięwzięcia oraz informacją o bruku
ubowiigzująccgo micJSCGWCQo piniiii mgmpodamwaiiia pnesłwennegn dla ierenu ubjętegu
prlcdmiolowyin wnioskiem

w przedmioluwej spra nniczy zwnzyo co nasicpuic

Radzaj, pxmmclry (odmienia oiuz zniieg poien 'ninego odiiziuiywnnni nn środowisko przedmiotowej
inwea, ii zaiicmiq in do grupy pnedsięwzivć wymienianych w 5 3 us!. i pkt 102 rc7p0r7ąd7ema
Rudy Mini>ln3w z dnin 9 liawpada 20m i w sprawic pr7cdsięwzięc' mogących znneznco oddziaiywne'
nii śmdowisko (Dz. u 7mi s i. poz 71)

w niniejszej sprnwie Regionalny Dyrekioi Ochrony Środowiska w Walszawic, dniu io iuiego 201 x (.
wyuni wpinię o inni-i konieczności prnpmwadun'ia oceny ociiiziuiywiiniii nn iruiiowuko
iiin ww. przoiinciyzięcin (znak: wuoś MZZOJOQ znim). z wyjaśnień Wnioskujęcegu nyu'iin,
7c nie zonnin wydana ii yzja @ śmduwnkowych uwiiiuiikowuiiiicn Inwestor w dniu 6 kwieunn bi:
wniusi o zmianę pouicizciini piaiiownnegn budynku Dbury z 1050 in2 na 1090 m1.

piancwune przciisicwziccic poicpic będzie nii budowie budynku inweniurskiego inn obsady
w; DJP nn działce o nr ew ma w misjacowośu Suicrzy:„ gmina Gii'nojeck powierzchnia
ww iiziniki wynoSi 1.8553 im i uniiowio io 7gndn|c 7 wypisem z reyesrru gmmów' griiniy wlac



zabudowouo (Br— Rivb , 0,5331 na). iąki trwaie tuv _ 111054 ira LV , 0,0573 na), nretrzytkr
(N , 0,1049 im), pastwmka trwnte (Ps"! , 0,3204 ka) i grunty orne (moe 0,6342 ira).
N' b1izszo otoezenie terenu pnedmiutnwego pncdsięwzięcin stanowi.,-

, od strony poiuooney - gruntowa drogo dojazdowid. a za nią grunty wykorzystywane ro1niezo;
, od strony znebodntej . grunty wyknnystywanc rointezo;

od strony wsebodntej , budynek mieszkamy 1nwestora, n za nim gnmty wykorzystywane
rointezo,

, od strony pobrdniowej - dmg dojazdowe do terenu 1nwc$lycii, staw 1 rów, o za nim grunty
ttykerzysrywnne rotniozo

Obeeote na terenie przedmiotowej dziu1ki znnjdtiją się. trzy budynki gospodarezie. budynek obory,
piyta obornikowo t zbtomtk na gucjćwkę. inwestor prowadzi w istniejącym budynku obory endw
bydia w systemie na piytkiej ioioioe tic sztuk oreiąt do w; roku, 21 sztuk jałówck, 45 sztuk krow
mteeznyob 120 sztuk bydin opasuwcge).
w ramach ttrw estyoyt przewtduje się budowę budynku inwcnmrskicgo , obory o obsadzie „4,5 131?
o powierzetrnioknto 21190 rn? Projektownna obsada bydta wyn lc bedzie I4A,5 1:11»-

, krowyrnieezne: 111 >zu|kx 1 = 111 DJP:
jniowkr cielne 11 sztuk z 1 : 11 DJP.
jaiowkr powyzej i roku. 10 sztuk t 0,1;

mkw/ki od V; dn 1 Inku. ]D vluk ›. 0,3 *
eieiera do /, rok— 10 sztuk ka.15=1,5 mp.

tt nowoprojektowonym obiekote zwterzeut utrzymywane będą w systemie chowu
woinostanowtskowego bez uwięzi z wydzielonymi lcgowtskami śc1clc11ymi drobną siomo
lub zostosowuue zostana maty Iegowtskowc Gnojowree pinnuje sie magazynowe w zbiomrkoen
podrusztottyeb o pojemnosot do 2157 m)
Obom skiuiiao' się będzie z ito1r obory, kto.-a podzielona wsumie no korytarz paszowy, korytarze
spoeerowo , gnojowc, pomieszczenie stoeji paszowe, i pomiesmzenie oo krowy ususzone.
w bocznym segmencie budynku przewiduje sie bnie udojową z k H) tym. ry |

z pemicszclcnidmi luwarzysląc)mt. tj: pomieszczeniem na agregat do dejmiai 1oztenke,
pumiesdcumcm socyuinym, pomieszczeniem zicwut ntieko (zbtomik na mieko) oraz korytanenr
Prejckwwany budynek inwentarski orentytownny będzie grnwirncyjrtie poprzez kuny i wywiew
poprzez świcilik kntenieowy z wenrytaeją o dingo okoio 65.36 rn. w budynku znajdz 'ę rowoiez
1 korn ek wentyiuoyjny zudaszony o srednicy 400 mrn. dwu kominki wentyiaeyjne udasmnc
o srediiiey 150 mm o z trzy korniukt wentylacyjne zadaszone o średnicy 110 mm.
w wyniku rooirzaeyi inwestycji krowy. juk'wi . nru cieieot z rsmiejąoego budynku obory, mstaną

DJP,
DJ P,

przeniesione do lmwopmjekwwanej obory, n bydtri opnsowe zast.-mic sprzedane. ponadto. przewrduje
sie wyburzenie dwoon obiektow gmpndnmzych ornz : ei ismiejącej obory
Pomślała ezese' budynku obory będzie: wykorzystywunujnko magAzyn

Wedi. nz poirmb) inwestycji pobtentua będzie z gminnej sieoi wodooiągowey i wykorzystywana
bętlatz do eeioo tiodotitnnyen ornz w niewielkim stopniu do celów porządkuwych i socjalny—eb
7nopnrrzenie w energię eiektryezną dokonywane będzie z istniejącego przytacza eiektryeznego

Na elapic roairzaeyi mwestyeyt Wysląplą cbwrtowe oddz tywanin zwinzane z emisją natasu i spuiin
pochoducc 7 nmszyn | uizqdzeń ttykorzystywanyeir podezds budowy. Bedą to jednek oddziaływaniu
okwitowe, n w ramach ieit ngraniczenia przewiduje sie przeprowodzanie pra.- wymozntc w porze
dzicnncj i stosowanie muszyn spmwnych teeirnieznro, „Odpady powstające nn etapie reattzncpi
przedsięwzięciu gmiuadzmie beda w wyznaczonym nnejse'u i odbierane pmz uprawnione podmioty
w eetu przettozu do miejse odzysku iitb unieszkod wlan
Na elaplc ekspioutoqt mwestyeji zrodiern misji do powietrza i bainsu bedą proeesy bodowii byd1o
oroz emisje niezorparrrzownne związane z cbshigą obory. Majqc jednak no trwodze zostosownne
mzwtqzu teonntezno t oopanizaeyjne (w tym mm' etrow nn rusztach, realizację inwesty i

po terenie nn ktorym 1itwestor prowadzi!juz ebow byd1ii.n ta,-da to oddziaływania maczącc
cioo z chowu bezsoie1owego bydio będzie omgnzynowano w zbiornikaeir podorsztowyeir
«) poj milości do7157 m



. z mycia u|7ąduń udojowych będą grumudwne w szczciny... nuwopmjekluwanym
podziemnym Ibiomiku na ścieki .. pojemności okolu 10 m'. . naswpn.e będa wywalone
do oczysma1ni ściana...
Scieki bymwc będą gromndwne w „miny... uowoprujcklownnym podziemnym zbicmiku .... ścieki
.. pujemnnści okblw w ...'. .. następni: będą wywomne do nc7ys7c7xl ciekaw.
Wndy opadoWo—rozlopowe nieuj c w „mm. byaiemy ka....1izecyjne. odpmwudzune bę...
powielzchiimwn. bez s7kndy din g......sw ....ednich, n..- 7... ...ająe s.anu wody .... gruncie. ndplywu
wbd opadowych znajdujących się .. ...... Fuukcjunowimle prmdsięwzięcia będzie się wiązać
7 pnwsmnicm odpadów. um będą magazynowanie selektywnie w odpowiednich konw-mach
ipnckdąwancwyapeq. mwanympudmimom dnodzyskuliib unicszkmdliwie .,
Planuwuni. inwestycja znąidnje się .. granicach Nadwkmu'i icgo Obszaru Chromoncgo Krajobrvu.
dla Liórcgo aktualnym aktem pmwnym ies. Rozpcrządzenie N. 24 ancwudy Mamwicckiegn z dni.
IS knie.... 20.15 . w .p.nwic Nadmknańskiego Obszuru Chmnionego mjobmzn (D.. Un. v...."
Maz. N. 91. puz. 2456_ ze zm.. w... ....pn.z_.dze ie nkmśh. smegMów, w tym mkw mhm...
pucdsięmęe mogących maczqcu oddziaływać ... śmdowhku w .nys'i 5 3 .... 2 zakaz
.. klnrym .....w.. w ust . pkl z (m.....aq. prlcdsxcwnęc' mogących znacząco oddziaływać
... śmilnwhku) nie do...... przedsięwzięć służących ubxiudze ...cbn kumunikncyjnegn. mm.-,a:
...... prudelęn ęc' ne.pnemdnin m...,znnych z mlnlcrwcm . p.7cn.ysicm spozywczym.
Naj 'ie) poloźuny cham Natura zuch, „...z... spec....nei ochmny p.....dw Dolina Wkry i m.wk'
rud140054, znajduje s.. w odlegkn kołu 25.2 k... .. kierunku półnncnorzachudnim ...i dzimk
pr7cwidliancjpodmwe: ję :

Obszar pmw..1z...ny pod inwesty/cię zna.....ie ię poza gmnicami korytarzy ekologicznych uraz iasdw
lęguwyńu z uwagi .. ini. iz Dbam zosla e wybudrmimi. ... .e.enie pnekmnicenym, na klórym
.nmdmc ... 7ahudowa (budynk. gospndarczc . bu<l>uck obory], mc nasbąpi ogranmmc
m7przesl|zenin .. sie . migracji mie.... nm n.e dojdńe da zachwiania rnznmcdnuści biclngicznq
terenu
Mając pnwy7vc nn uwadze, smierdm sm brak pom.... wicpmwadnnix oceny ..ddziaiwanin
...zedsięwzięcin n.. nh<7ar Nan... znim

Ze względu na mianuję. chiirdkter i >ka|ę przedmlomwej iuwesiycji nie prwwuiujc
się addzmiywni. .... .cdnohm części wód po...c.zch...cuych i podziemnych. [ksploaiaqa
plannwancgc nrzedsięwńecia nie będzie wpływać .... ...iag...ec.e celów śmdowiskowych jedn....nch
cześc. wód powieruhmowych. pndziemmch

Po prmp...w..dzcn... wnikhvicj analizy dostarc70n>cll wmv z wnioskiem mn1c. ietów. uwględmaiąc
iącznie uwzmnkowania p.udsiawmm w a... ..: ..... . uslnwy noś, wym.... opinię
.. braku kunimnng... p.zep.c..ndzeni. oceny oddziaływaniu przedaięwtięcia n.. śmdowisko.

N' ęjwa npinin nie 7walnia Inwestora/Wnioskodawcy ..d uzyskam. wymaganych „mm......
p.zep.s.m. ecyzp. uzgodmcn |ub zezwaien.

minową.... zwracam s..; do Burmistrza hdmi. . G...... Gi.....jcck mając na uwxdu mady
pnśwpnwania uregulowane w ne...... z dnia 14 czerwca 19601 Kodeks poslępuwimld
adminialmcyjuegu (Dz u. z 2017 . poz. 1251. z. zm.. zwanej dnlci „kp ."), wW ..... o . 10 k p..
.. puinfonnowdnic siron poslępowanm .. wydaniu ...nie»... np.....

/ .. i..-......dngn inni...... ud...... m.in.....
.. «nw.... ..
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