
                           Skulsk 09.10.2012  r.

WRINŚ 6220.11.6.2012
   
 DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 
Nr  199  poz.  1227  ze  zm.)  w  związku  z  art.  104  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także art. 3 ust. 1 
pkt 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, 
związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na 
środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2012 r ( data 
wpływu do tut.  Urzędu 07.08.2012 r.)  zarejestrowanego  pod numerem:  WRINŚ 6220.11.2012 
złożonego przez Państwo Małgorzatę i Pawła Miedzińskich  zam. Paniewo 4, 62-560 Skulsk

                                                     określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na  budowie  budynku inwentarskiego  ,  płyty  obornikowej  i  hodowli  krów (  69  sztuk )  na 
działce nr ewid. 257 w obrębie geodezyjnym Skulska Wieś.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce 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.  

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:  
- nie dotyczy

 
  3.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie 
budowlanym

    - nie dotyczy

    4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do 
przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagrożenie  wystąpienia  poważnych 
awarii.

          - nie dotyczy.

   5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko          w 
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

                - nie dotyczy

                                                              Uzasadnienie
           Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie  wydania decyzji określającej 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
budowie budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i hodowli krów ( 69 sztuk ) na działce nr 
ewid. 257 w obrębie geodezyjnym Skulska Wieś.Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.08.2012 
roku.  W  toku  postępowania  stwierdzono,  że  przedmiotowa  inwestycja  jest  przedsięwzięciem 
wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 64 pkt 1 ust 1,2 pkt. 2 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  Wójt  Gminy  Skulsk  wystąpił  do 
Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Poznaniu  oraz  do Państwowego Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  z  pismem  z  dnia  09.08.2012  r.  sygn.  sprawy  WRINŚ 



6220.11.2.2011 i WRINŚ 6220.11.3.2011 o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Koninie   – postanowieniem z dnia 23.08.2012 ( data wpływu do tut. Urzędu 29.08.2012 r.), sygn. 
Sprawy  ON.NS-72/2/1-84/12  stwierdził  potrzebę  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał wnioskodawcę  
o  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę karty 
informacyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Poznaniu postanowieniem  z dnia 
27.09.2012 r. sygn. sprawy WOO-I.4240.326.2012.AR nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Wójt  Gminy  Skulsk  postanowieniem  z  dnia  28.09.2012  roku,  znak  sprawy  WRINS 
6220.11.4.2012 odstąpił od  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .
           Dane o tym postanowieniu zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
na stronie Biuletynu Informacji  Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Skulsk, przekazano inwestorowi i stronom postępowania oraz Sołtysowi Sołectwa Skulska Wieś z 
prośbą  o  podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
           Nadto informuje,  że  Gmina Skulsk nie  posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego  (przedmiotowy plan  stracił  ważność  31.12.2003r.).Natomiast  w  obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty leżą na 
terenie  rolniczym.  Organ  orzekający  dnia  01.10.2012  r.  zawiadomił  strony  o  zakończeniu 
niniejszego postępowania ( znak pisma WRINS 6220.11.5.2012) oraz powiadomił ,iż zgodnie z art. 
10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  
Nr  98,  poz.1071  ze  zmianami)  strony  mogą  wypowiedzieć  się  co  do  zebranych  dowodów  i 
materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie 
tutejszego  Urzędu  Gminy  przy  ul.  Targowej  2  w  Skulsku.  Do  tutejszego  Urzędu  Gminy  nie 
wpłynęły żadne wnioski i żądania.

Podsumowując  na  podstawie  zgromadzonych  danych  stwierdzić  należało,  iż  realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy 
zdrowie ludzi.

W tym stanie należało orzec, jak na wstępie.
         Niniejsza  decyzja  została  umieszczona  w  publicznie  dostępnym wykazie  danych   o 
dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. 
Targowa 2, podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Skulsku i na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy przy ul. Targowej 2 
oraz przekazana Sołtysowi Sołectwa Skulska Wieś z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                               Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Koninie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

                                                                                        

Z up. Wójta
     mgr Jarosław Goiński 
         Sekretarz Gminny

Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.

 Otrzymują:
1. Małgorzata Miedzińska  zam. Paniewo 4, 62-560 Skulsk
2. Paweł Miedziński  zam. Paniewo 4, 62-560 Skulsk



3. Magdalena Piasecka  zam. Paniewo 3, 62-560 Skulsk
4. Sołtys Sołectwa Skulska Wieś
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku
7. a/a


