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Charakterystyka    przedsięwzięcia

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  polegało na   rozbudowie  istniejącego  gospodarstwa 
hodowli  krów  mlecznych  o  budynek  obory  wolnostanowiskowej  dla  66  DJP.  Inwestor 
wskazał, że obecnie prowadzi hodowlę krów w liczbie 18 DJP. Po rozbudowie gospodarstwa 
łączna liczba zwierząt wyniesie 84 DJP. Hodowla będzie prowadzona na głębokiej ściółce 
oraz bezściółkowo. W planowanym budynku zwierzęta w liczbie 66 DJP utrzymywane będą 
na  rusztach.  A  gnojowica  przechowywana  będzie  w  szczelnym  kanale  gnojowym  o 
pojemności 510 m³. Na terenie przedmiotowego gospodarstwa znajduje się płyta obornikowa 
o powierzchni 50 m² ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o pojemności 60 m ³. Z danych 
zawartych w karcie informacyjnej wynika, że inwestor posiada i dzierżawi 46 ha, na których 
będzie  mógł  zagospodarować  nawozy  naturalne,  które  będą  wytwarzane  po  rozbudowie 
gospodarstwa. Gospodarstwo zaopatrywane jest i będzie w wodę z sieci wodociągowej. Woda 
zużywana będzie na cele pojenia zwierząt i czyszczenia urządzeń związanych z prowadzoną 
hodowlą krów mlecznych. Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem ścieków bytowych i 
ścieków technologicznych powstających podczas dezynfekcji  i  mycia  urządzeń do udoju i 
mycia zbiorników na mleko. Ścieki te, do czasu doprowadzenia kolektora gminnej kanalizacji 
sanitarnej  odprowadzane  będą  do  planowanego  szczelnego  zbiornika  bezodpływowego  i 
okresowo  wywożone  będą  do  oczyszczalni  ścieków.  Odpady  powstające  w  wyniku 
eksploatacji  magazynowane  będą  w wyznaczonych  miejscach  ,  selektywnie  w szczelnych 
pojemnikach i będą przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia. Zwierzęta 
padłe  i  ubite  z  konieczności  do  czasu  przekazania  uprawnionym  podmiotom  do 
unieszkodliwienia przechowywane będą w szczelnych pojemnikach. Przekazywanie padłych 
zwierząt  tym  podmiotom odbywać  się  będzie  na  bieżąco.  Ponadto,  budynki  inwentarskie 
wyposażone zostaną w szczelne posadzki. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z 
emisją  substancji  do  powietrza.  Będzie  to  emisja  o  charakterze  niezorganizowanym. 
Znaczącymi  źródłami  emisji  będą  budynki  inwentarskie,  ale  nie  będą  powodować 
przekroczenia  dopuszczalnych  wartości  odniesienia  w  powietrzu  oraz  dopuszczalnych 
częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( DZ.U. z 2010 
r. Nr 16, poz. 87 ) . Ponadto, celem ograniczenia emisji substancji odorotwórczych, obornik 
gromadzony na płycie przykrywany będzie zielonką, słomą lub ewentualnie folią. Budynek 
nie  będzie  wyposażony  w  wentylacje  mechaniczną,  która  mogłaby  być  źródłem  hałasu. 
Źródłem hałasu może być jedynie ruch samochodowy  po terenie inwestycji ( max. 1 pojazd 
ciężarowy i  1  dostawczy w ciągu  dnia  )  oraz  agregat  chłodniczy umieszczony wewnątrz 
budynku przy zbiornikach na mleko. 
Lokalizacja przedsięwzięcia nie znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Z up. Wójta
     mgr Jarosław Goiński 
         Sekretarz Gminny


