
Wójt Gminy Skulsk 

Skulsk, dnia 11.05.2017r. 

 

OŚiPG.6220.1.2017 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

 

 Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 roku, poz. 23)  oraz art 38 i 85 

ust 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) 

 

 

    Wójt Gminy Skulsk podaje do wiadomości, że : 
 

w dniu 11.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na kurnik 

do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 120 DPJ. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest                   

na działce nr 246/22, obręb: 0011 Lisewo, gmina Skulsk, powiat koniński. 

                                                               

 

Z treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym w Koninie można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Skulsku,  pokój nr 11, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od daty 

publicznego wywieszenia.  

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku 

oraz zostało przekazane Sołtysowi Sołectwa Lisewo, z prośbą o podanie do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

           

Wójt Gminy Skulsk 

/-/ Andrzej Operacz  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Wójt Gminy Skulsk 

Skulsk, dnia 11.05.2017r. 

OŚiPG.6220.1.2017 

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. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), a także art. 3 ust. 2 pkt  1 

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. z 2016 r., poz. 71 t.j)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

29.12.2016r zarejestrowanego pod numerem OŚiPG.6220.1.2017 złożonego przez                     

Panią Magdalenę Łukaszewską 

        określam 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na kurnik do chowu brojlerów 

kurzych o obsadzie 120 DPJ . Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 246/22,        

obręb: 0011 Lisewo, gmina Skulsk, powiat koniński. 

                                                                                                                 

 

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania budynku 

inwentarskiego na kurnik do chowu brojlerów kurzych  o obsadzie 120 DPJ. Inwestycja 

prowadzona będzie w ramach rozbudowy prowadzonego gospodarstwa do chowu brojlerów. 

Obecnie użytkowane są 2 budynku (kurniki) do chowu brojlerów o obsadzie łącznej 90 tys. 

szt. (360 DPJ). Po rozbudowie obsada kurników wynosić będzie 120 tys. sztuk – 480 DPJ.               

W wyniku inwestycji zaadaptowany zostanie budynek inwentarski na kurnik do chowu 

brojlerów, pozostała powierzchnia nieruchomości nie ulegnie zmianie, dalej będzie to 

działalność rolnicza.  Hodowla brojlerów odbywać się będzie w 1 kurniku zaadaptowanym 

oraz w istniejących dwóch kurnikach istniejących. Kurnik po zmianie sposobu użytkowania 

wyposażony będzie w: instalację pojenia, system zadawania paszy oraz system przenośnego 

oświetlenia z energooszczędnymi żarówkami LED 21W/1000W. Chów brojlerów 

prowadzony jest w 5-6 cyklach produkcyjnych w roku, trwający około 6 tygodni każdy                 

tj. ok 42 dni. Po zakończeniu cyklu hodowlanego kurnik przygotowywany jest do kolejnego 

zasiedlenia. Składają się na to następujące działania: wyczyszczenie linii karmienia, usunięcie 

obornika, zamiatanie kurnika, wyczyszczenie i przegląd techniczny urządzeń, mycie wnętrza 

kurnika, dezynfekcja linii pojenia, rozścielenie słomy, oprysk ściółki preparatem 

grzybobójczym, dezynfekcja terenu wokół kurnika (okres spoczynku ok 10 dni, na 1 dzień 

przed przyjęciem piskląt następuje zasypanie silosów paszą, nagrzanie kurnika do 

temperatury 32-33°C, ustawienie prawidłowej wilgotności. Łączny czas trwania powyższych 

czynności to ok. 14 dni. Produktem finalnym jest brojler o wadze 2,1-2,4 kg (średnia waga 

2,2 kg). Kurnik zasiedlany będzie 30.000 sztuk piskląt. Po uwzględnieniu upadków 



kalkulowanych (3%) maksymalna wielkość produkcji dla projektowanego kurnika wynosi ok. 

29100 sztuk. Po 5 tygodniach chowu następuje (ubiórka – 30%) co daje – 8730 sztuk.                      

W końcowym okresie chowu (po ubiórce) ilość stada wynosi 20370 sztuk, co daje 44814 kg 

masy. Pozostałe 2 kurniki zasiedlane są 45000 kurcząt na każdy kurnik. Po odjęciu 3% 

upadków końcowa produkcja wynosi 87300 sztuk tj. ok 192 Mg/cykl.  

Zgodnie z k.i.p. zasilanie budynków inwentarskich w wodę odbywać się będzie                 

z wodociągu gminnego. Woda stosowana będzie w celu pojenia zwierząt oraz do celów 

porządkowych. Na terenie działki brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane będą 

do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wytworzone na terenie inwestycji odpady będą 

magazynowane selektywnie, w szczelnych kontenerach i odbierane przez uprawnione 

podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego będą zagospodarowane zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009                                     

z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

W odległości ok.100 m od planowanej inwestycji znajduje się zbiornik wodny – Rzeka 

Lisewka. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, dla 

którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Przedsięwzięcia znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonym 

europejskim kodem JCWPd PLGW 600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ponadto 

przedsięwzięcie znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonym europejskim kodem PLRW600025188149 o nazwie Dopływ z Jezior Skulskich 

zaliczonych do regionu wodnego Warty. Stan ilościowy JCWP oceniono jako słaby, stan 

chemiczny również jako słaby, natomiast jednolita część wód podziemnych jest zagrożona 

ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie utrzymania co najmniej dobrego 

stanu ilościowego oraz stanu chemicznego. W związku z powyższym należy uznać, że 

realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów 

środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.  

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, prawa budowlanego i ochrony 

środowiska. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

atmosferycznego ograniczać się będzie do terenów będących w dyspozycji Inwestora.  

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji 

do powietrza, w szczególności odorów. Emisja zanieczyszczeń z kurników odbywać się 

będzie przez wyloty wchodzące w skład systemu wentylacyjnego. Chów drobiu związany jest 

w wytwarzaniem obornika i uwalnianiem z niego substancji odoroczynnych, w tym anoniaku 

i siarkowodoru. Zgodnie z k.i.p. oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza zamknie się             

w granicach terenu użytkowania przez inwestora. Kurniki posiadają zespół silosów na paszę 

oraz planowane do zainstalowania 2 sztuki przy kurniku projektowanych. Zbiorniki posiadają 

rury odpowietrzające, których wyloty wyprowadzone są nad powierzchnię ziemi. W trakcie 

napełniania silosów na wyloty nakładane będą worki jutowe, które ograniczą emisję pyłu.                

Na terenie fermy drobiu występują następujące źródła emisji niezorganizowanej: emisja 

odorów i pyłów z obornika przy jego usuwaniu, zamknięty zbiornik bezodpływowy na ścieki 

bytowo-sanitarne oraz zbiorniki na ścieki technologiczne powstające w wyniku mycia                       

i dezynfekcji urządzeń. Według k.i.p. emisja niezorganizowana z terenu planowanej 

inwestycji będzie niewielka. Z uwagi na przyjęte rozwiązania należy stwierdzić, że emisja 

substancji do powietrza będzie ograniczona, a tym samym zminimalizowany zostanie wpływ 

przedsięwzięcia na zmiany klimatu.  

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu pochodzącego z pracy 

wentylatorów mechanicznych usytuowanych na dachach kurników oraz w wyniku ruchu 

pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa dowożących paszę, zwierzęta, 



odbierające zwierzęta, obornik itp. Ruch pojazdów na terenie inwestycji zarówno na etapie 

budowy jak i eksploatacji powinien odbywać się wyłącznie w porze dziennej. Na terenie 

lokalizacji inwestycji niewielki wpływ na klimat akustyczny ma również ruch pojazdów                            

o drodze powiatowej stanowiącej dojazd z drogi krajowej do drogi wewnętrznej. 

Stwierdzono, że oddziaływanie w zakresie hałasu zamknie się w granicach terenu 

użytkowanego przez inwestora.  

 Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono,                            

że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym 

idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie 

przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. 

W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, 

zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą 

się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano – 

montażowych. Projektowane prace nie będą powodować przekształcenia powierzchni terenu                          

i nie naruszą stosunków wodnych na analizowanym obszarze. Nie przewiduje się  wpływu 

inwestycji na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. 

Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo – 

wodne.  

Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod 

realizację inwestycji zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie 

Goplańsko – kujawski, który również nie ma obowiązujących zakazów. Obszar Natura 2000 

znajduje się ok. 0,46 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Z dokumentacji wynika, że 

przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie zabudowanym, nie jest również 

planowana wycinka drzew na przedmiotowym terenie.  

Z uwagi na okres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów 

art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

transgranicznego oddziaływania.  

 Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia  nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na 

różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności gatunków chronionych , rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na krajobraz, obszary chronione,                                    

a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla 

których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności 

obszarów Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie 

spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcje ekosystemu.  

 Ze względu na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia należy uznać,                       

że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.  
 

                                                               

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 przedsięwzięcia polegającego 

na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na kurnik do chowu brojlerów 

kurzych o obsadzie 120 DPJ , dz. nr 246/22, obręb Lisewo. 

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.12.2016 roku. W toku postępowania 

stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 2 

pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z przedsięwzięciem 

wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 51 tego rozporządzenia. 

 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 Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Koninie pismami z dnia 23.01.2017r. sygn. sprawy OŚ                              

i PG.6220.1.2017 o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania                    

na środowisko w/w przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie  – opinią z dnia 07.02.2017r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 09.02.20187r.), znak ON.NS-4524-12/17  stwierdził potrzebę 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Pismem nr WOO-IV.4240.96.2017.DG.1 z dnia 09.02.2017r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu przedłużył załatwienia sprawy  w terminie                             

do dnia 22.02.2017r. 

W dniu 01.03.2017r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pani Magdaleny 

Łukaszewskiej o przedstawienie informacji o klasyfikacji akustycznej najbliższych terenów              

w przewidywalnym zasięgu oddziaływania akustycznego.    



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią                                                

nr WOO-IV.4240.96.2017.DG.4 z dnia 23.03.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 

28.03.2017r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.      

Wójt Gminy Skulsk postanowieniem z dnia 11.04.2017r. roku, znak sprawy                           

OŚiPG.6220.1.2017 również stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Gmina Skulsk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego 

(przedmiotowy plan stracił ważność 31.12.2003 r.). Natomiast w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty  leżą                   

w części na terenie zabudowy zagrodowej, w części na terenie strefy ochrony 

konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w części na terenie złoża 

kruszywa naturalnego, w części na terenie Goplańsko- Kujawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

           Organ orzekający dnia 27.04.2017r. zawiadomił strony o zakończeniu niniejszego 

postępowania (znak pisma OŚiPG.6220.1.2017) oraz powiadomił, iż zgodnie z art. 10 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, 

poz. 23 ze zm.) 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. 

       Reasumując, 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 Lisewo 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. 

                                                                                         

Wójt Gminy Skulsk 

       /-/ Andrzej Operacz   

         

 Załącznik: 

- Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 
Otrzymują: 

1. Magdalena Łukaszewska  zam. Lisewo 52a, 62-560 Skulsk 

2. Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk  
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Charakterystyka    przedsięwzięcia 

 
Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania budynku 

inwentarskiego na kurnik do chowu brojlerów kurzych  o obsadzie 120 DPJ. Inwestycja 

prowadzona będzie w ramach rozbudowy prowadzonego gospodarstwa do chowu brojlerów. 

Po rozbudowie obsada kurników wynosić będzie 120 tys. sztuk – 480 DPJ. Inwestycja 

zlokalizowana będzie na działce nr 246/22 obręb Lisewo. Działka ta obecnie jest własnością 

inwestora.  W wyniku inwestycji zaadaptowany zostanie budynek inwentarski na kurnik do 

chowu brojlerów, pozostała powierzchnia nieruchomości nie ulegnie zmianie, dalej będzie                 

to działalność rolnicza.  Hodowla brojlerów odbywać się będzie w 1 kurniku zaadaptowanym 

oraz w istniejących dwóch kurnikach istniejących. Chów brojlerów prowadzony jest w 5-6 

cyklach produkcyjnych w roku, trwający około 6 tygodni każdy  tj. ok 42 dni. Po zakończeniu 

cyklu hodowlanego kurnik przygotowywany jest do kolejnego zasiedlenia. Produktem 

finalnym jest brojler o wadze 2,1-2,4 kg (średnia waga 2,2 kg). Kurnik zasiedlany będzie 

30.000 sztuk piskląt.  

Zgodnie z k.i.p. zasilanie budynków inwentarskich w wodę odbywać się będzie                 

z wodociągu gminnego. Woda stosowana będzie w celu pojenia zwierząt oraz do celów 

porządkowych. Na terenie działki brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane będą 

do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wytworzone na terenie inwestycji odpady będą 

magazynowane selektywnie, w szczelnych kontenerach i odbierane przez uprawnione 

podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego będą zagospodarowane zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009                                     

z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, dla którego 

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedsięwzięcia 

znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonym europejskim kodem 

JCWPd PLGW 600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ponadto przedsięwzięcie 

znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim 

kodem PLRW600025188149 o nazwie Dopływ z Jezior Skulskich zaliczonych do regionu 

wodnego Warty. Stan ilościowy JCWP oceniono jako słaby, stan chemiczny również jako 

słaby, natomiast jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nie osiągnięcia 

celów środowiskowych w zakresie utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego oraz 

stanu chemicznego. W odległości ok.100 m od planowanej inwestycji znajduje się zbiornik 

wodny – Rzeka Lisewka. 

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji 

do powietrza, w szczególności odorów. Emisja zanieczyszczeń z kurników odbywać się 

będzie przez wyloty wchodzące w skład systemu wentylacyjnego. Chów drobiu związany jest 

w wytwarzaniem obornika i uwalnianiem z niego substancji odoroczynnych, w tym anoniaku 

i siarkowodoru. Zgodnie z k.i.p. oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza zamknie się             

w granicach terenu użytkowania przez inwestora. Według k.i.p. emisja niezorganizowana                  

z terenu planowanej inwestycji będzie niewielka. Z uwagi na przyjęte rozwiązania należy 

stwierdzić, że emisja substancji do powietrza będzie ograniczona, a tym samym 

zminimalizowany zostanie wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu.  



Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu pochodzącego z pracy 

wentylatorów mechanicznych usytuowanych na dachach kurników oraz w wyniku ruchu 

pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa dowożących paszę, zwierzęta, 

odbierające zwierzęta, obornik itp. Stwierdzono, że oddziaływanie w zakresie hałasu zamknie 

się w granicach terenu użytkowanego przez inwestora.  

 


