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RBGK 6220.09.2014 

DECYZJA 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, ustawy z dnia 3 
paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zrn.), § 3 ust. 1, pkt. 102 rozporzi\.dzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi~wzi~c rnogi\.cych znaczi\.co 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z zrn.) oraz art. 104 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 
po rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Kozlakiewicz zarn. ul Osiedle Ksii\.zi\.t Mazowieckich 19 
rn34,06-500 Mlawa oraz po przeprowadzeniu post~powania oceny oddzialywania na 
srodowisko przedsi~wzi~cia polegaji\.cego na budowie oraz eksploatacji instalacji chowu 
drobiu brojlera kurzego w ilosci 39800 szt./cykl, tj. 238800szt./rok wraz z obiektarni 
towarzysZitcyrni na dzialce nr ew. 68011 w rniejscowosci Kowalewo grn. Wisniewo. 

postanawiam 

odrn6wic wydania zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia polegaji\.cego na budowie oraz 
eksploatacji instalacji chowu drobiu brojlera kurzego w ilosci 39800 szt./cykl, tj. 
238800szt./ rok wraz z obiektarni towarzyszi\.cyrni na dzialce nr ew. 68011 w rniejscowosci 
Kowalewo grn. Wisniewo. 

Uzasadnienie 

Pani Maria Kozlakiewicz zarn. Osiedle Ksii\.zi\.t Mazowieckich 19 rn 34,06-500 Mlawa 
pisrnern z dnia 26.11.2014 r. wystqpila do W 6jta Grniny Wisniewo 0 wydanie decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ dla przedsi~wzi~cia polegaji\.cego na 
budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu - broj1era kurzego w ilosci 39800 szt.lcykl, 
tj. 238800szt.lrok wraz z obiektarni towarzyszi\.cyrni w rniejscowosci Kowalewo grn. 
Wisniewo.Zgodnie z przepisarni art.70 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. 
zrn.)W6jt Grniny Wisniewo pisrnern z dnia 02.12.2014 r. sygnatura RBGK 6220.09.2014 
wystqpil do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie z prosbll 0 wydanie opinii CO do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby - co do zakresu raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem WOOS -11.4240.1491.2014 BS z dnia 
18.12.2014 r. wyrazil opinilt 0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko i okreslil zakres raportu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
pismem ZNSA7L56.2014 z dnia 12.12.2014 r. stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

Po zasi~gniltciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 
oraz Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie, W6jt Gminy Wisniewo 
postanowieniem RBGK 6220.09.2014 z dnia 12.01.2015 r. nalozyl obowillzek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia polegajllcego na 
budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu - brojlera kurzego w ilosci 39800 szt.lcykl, 
tj. 238800szt.lrok wraz z obiektami towarzyszllcy mina dzialce nr Ew. 680/1 w miejscowosci 
Kowalewo gm. Wisniewo. 

W dniu 04.09.2015 r. do W6jta Gminy Wisniewo wplynlll raport 0 oddzialywaniu na 
srodowisko przedmiotowego przedsiltwzi~cia. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.)W6jt Gminy Wisniewo pismem RBGK 6220.09.2014 z dnia 
10.09.2015 r. zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z 
prosbll 0 uzgodnienie warunk6w realizacji przedsi~wziltcia oraz pismem RBGK 6220.09.2014 
z dnia 10.09.2015 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie z 
prosbll 0 opini~ dotYCZllCll inwestycji. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie 
pismem sygnatura ZNS.471.73.2015 z dnia 23.09.2015 r. wydal pozytywnll opinie dotYCZllCll 
budowy i eksploatacji instalacji chowu drobiu - brojlera kurzego w ilosci 39800 szt. Icykl, tj. 
238800szt. 1 rok wraz z obiektami towarzyszllcymi na dzialce nr Ewl 680/1 w miejscowosci 
Kowalewo. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 
WOOS-IIA242.385.2015.PCA z dnia 20.11.2015 r. uzgodnil warunki realizacji 
przedsi~wzi~cia. 

W6jt Gminy Wisniewo na postawie art. 33 ust. 1, w zwi¢u z art. 79 ust. 1 z ustawy z 
dnia 3 paZdziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko(tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.) zapewnil udzial spoleczenstwa w toczllcym 
si~ post~powaniu. Zawiadomieniem RBGK 6220.09.2014 z dnia 02.12.2015 spoleczenstwo 
zostalo poinformowane 0 mozliwosci zapoznania si~ z dokumentacjll sprawy, skladania uwag 
i wniosk6w w terminie 21 dni 1icZllc od daty dostarczenia zawiadomienia. 

Zawiadomienie zostalo podane do publicznej widomosci poprzez: udost~pnienie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy w Wisniewie, wywieszenie na tablicy 
ogloszen Urz~du oraz ogloszenie informacji w miejscu planowanego przedsi~wzi~cia- tablicy 
ogloszen solectwa Kowalewo. 
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Do Urz~du Gminy w Wisniewie w wyznaczonym terminie nie wplyn~ly zadne uwagl, 

wnioski, skargi dotycz'tce inwestycj i. 

W6jt Gminy Wisniewo, zapewnil udzial stronom w tocz'tcym si~ post~powaniu. KaZda ze 
stron zostala poinformowana 0 tocZ'tcym si~ post~powaniu, mozliwosci zapoznania si~ z 
dokumentacj't sprawy, skladania uwag i wniosk6w w wyznaczonym terminie. 

2:adna ze stron nie wniosla uwag, wniosk6w, skarg w wyznaczonym terminie. 

Planowane przedsi~wzi~cie polega na budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu 
brojlera kurzego w ilosci 39800 szt.lcykl, tj. 238800szt.lrok wraz z obiektami 
towarzysz'tcymi. Mial to bye jeden budynek inwentarski wraz z obiektami towarzysz'tcymi tj. 
jednym silosem paszowym 0 pojemnosci do 25 Mg, jednym zbiomikiem na gaz plynny 0 poj. 
Ok. 6,4 m3

, zbiomikiem bezodplywowym na scieki przemyslowe, zbiomikiem na scieki 
bytowe, konfiskataorem na sztuki padle oraz zapleczem socjalnym (kOtlOwrIi't. 
pomieszczeniem socjalnym, miejscem magazynowania odpad6w). W najblizszym s'tsiedztwie 
planowanego przedsi~wzi~cia w odleglosci mniej niz 100 m znajduj't si~ podobne budynki 
inwentarskie , droga gminna oraz tereny roine. 

Z informacji zawartych w raporcie oos wynika iz, dlugose cyklu chowu brojlera wynosi 6 
tygodni( 42 dni). W ciftgu roku b~dzie mialo miejsce 6 cykli produkcyjnych. Zatem Hose 
sztuk w produkcji rocznej wyniesie 238800, co daje 955,2 DJP. 

W zwi'l,Zku z podieciem przez Rade Gminy w Wisniewie Uchwaly nr XII49/15 w dniu 29 
wrzesnia 2015 r. zmieniajacej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wisniewo, oraz art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008r. 0 udostepnianiu informacii 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pain. zm.), W6it 
Gminy w Wisniewie stwierdza niezgodnosc planowanei inwestycji z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniewo. 

W Uchwale Nr XII49115 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 29.09.2015 r. zmieniajacej 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniewo widnieje zapis dotyczacy 
realizacii ferm hodowlanych, chowu lub hodowli zwierz'!:t w liczbie nie wiekszej niz 210 DJP 
produkcji rocznej inwentarza. Planowane przedsiewziecie rna polegac na budowie oraz 
eksploatacji instalacji chowu drobiu - brojlera kurzego w ilosci 39800 szt. Icykl, tj. 
238800szt.lrok ( 955,2 DJPI rok ) co nie jest zgodne z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy WiSniewo. 

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorz'tdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 
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Przed uplywem terminu do wni:§~nia;--<t~~~?lania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie 

odwolania w terminie wstrzymule j~J.tv,y).{p~ie. 
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Otrzymujll: 
1. 	 Wieslawa Kozlakiewicz ul. Szrenska 21,06-500 Mlawa 

2. 	 Maria Kozlakiewicz Osiedle Ksi~z~t Mazowieckich 19 m 34,06-500 Mlawa 

3. 	 Gmina Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo 
4. 	 Ireneusz Wrotny Kowalewo 24,06-521 Wisniewo- soltys miejscowosci Kowalewo 
5. 	 Ferma Drobiu Wieslawa i Maria Kozlakiewicz S.l. ul. Szrenska 21,06-500 Mlawa 
6. 	 Tablica informacyjna Urz~du Gminy w Wisniewie 
7. 	 Strona intemetowa Urz~du Gminy w Wisniewie 
8. 	 ala 

Do wiadomosci: 
1. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 


ul. H. Sienkiewicza 3 

00-015 W arsza wa 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie 

ul. 1 Maja 6 

06-500 Mlawa 
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