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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postypowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w zwi'l-zku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 
1, art. 65, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 3 rozporz'l-dzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mog'l-cych znacz'l-co oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Pana Aleksandra 
Kozlakiewicza Rochnia 47,06-550 Szrensk, reprezentowanego przez Pelnomocnika Pana Andrzeja 
Dziury ul. Piykna 44 10k.1,00-672 Warszawa, 0 wydanie decyzji' 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia pn.: Zmiana sposobu uzytkowania istniej'l-cych trzech 
budynk6w inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur miysnych w systemie sci6lkowym 
polegaj'l-ca na zwiykszeniu obsady z l'l-cznej ilosci 36000 szt./ cykl (144 DJP) do 39975 szt./cyk,l 
(159,9 DJP) w obrybie fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 569/2 obryb 
Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat mlawski. 

postanawiam 

I. 	 naloZyc obowi'l-zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiywziycia 
pn.: Zmiana sposobu uzytkowania istniej'l-cych trzech budynk6w inwentarskich do hodowli 
stada rodzicielskiego kur miysnych w systemie sci61kowym polegaj'l-ca na zwiyks:z;eIlfu 

obsady z l'l-cznej ilosci 36 000 szt.lcykl (144 DJP) do 39 975 szt.lcykl (159,9 DJP) w obryb;ie 
fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce nr ew. 56912 obryb Bogurzynek, gm. Wisniew,o, 
powiat mlawski. 

II. 	 ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko (zwanego dalej 
"raportem oos") zgodny z art. 66 ustawy 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na 
srodowisko( Dz. U z 2018 r. poz.2081 ze zm.), oraz nalezy: 

1) 	 uszczeg610wic opis element6w srodowiska w obrybie terenu przedsiywziycia oraZ;'N 
najblizszym otoczeniu przedmiotowego przedsiywziycia, uwzg1ydniaj'l-c przeqe 
wszystkim uksztaltowanie(morfologiy) terenu, cieki wodne/rowy melioracyjne, a takze 
przeanalizowac wplyw przedsiywziycia na ww. elementy srodowiska; 

2) 	 zweryfikowac opis warunk6w gruntowo-wodnych panuj'l-cych na terenie przedmiotowej 
inwestycji, w tym glybokosc zalegania w6d gruntowych (wyrazonych w m p.p.t.) Of<'.!:Z 
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przeanalizowac oddzialywanie przedsiywziycia na srodowisko gruntowo-wodne, 
3) wyjasnic, czy w trakcie eksploatacji bydzie prowadzony biez'!cy monitoring stanu 

technicznego poszczegolnych urz'!dzen i instalacji; 
4) 	 scharakteryzowac jednolite czysci wod powierzchniowych ( zwanych dalej JCWP) oraz 

jednolite cZysci wod podziemnych ( zwanych dalej JCWPd) znajduj,!ce siy na terenach, 
na ktorych inwestycja bydzie oddzialywala( ze szczegolnym uwzglydnieniem terenow, na 
ktorych stosowane byd,! powstaj,!ce na etapie eksploatacji przedsiywziycia nawozy 
naturalne) wraz z ocen,! oddzialywania przedsiywziycia bior,!c pod uwagy ich aktualny 
stan jakosciowy, w tym okreslic czy istniej,!ca dzialalnosc gospodarcza powodowala 
bydzie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym; 

5) 	 okreslic budowy geologiczn,! oraz warunki hydrogeologiczne na terenie realizacji 
przedsiywziycia, w tym terenach, na ktorych zagospodarowany zostanie nawoz naturalny 
oraz dokonac oceny wplywu realizacji i funkcjonowania przedsiywziycia na srodowisko 
gruntowo- wodne wraz ze wskazaniem metod tego srodowiska przed negatywnym 
oddzialywaniem; 

6) 	 w zwi,!zku z planowanym wykorzystaniem obomika do nawozenia pol, przedstawi6 
dotychczasowe uzytkowanie terenu, na ktorym mialby byc stosowany nawoz powstaj,!cy 
na etapie eksploatacji przedsiywziycia: 
-oceni6 zagrozenie zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych zwi,!zane z 
planowanym rolniczym zagospodarowaniem obomika, w tym przeprowadzi6 analizy 
oddzialywania skumulowanego w stosunku do podobnych przedsiywziyc na obszarze 
zlewni jednolitych czysci wod, 

-w analizie wplywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko wodne uwzglydni6 
zagrozenie zwi,!zane ze splywem powierzchniowym lub podpowierzchniowym azotanow 
do wod oraz okrdli6 sposob ograniczenia ww. zagrozenia; 

7) 	 podac informacjy na temat powi,!zan z innymi przedsiywziyciami, w szczegolnosci 
',', 	 kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla kt6rych wydano decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, 
znajduj,!cych siy na terenie, na ktorym planuje siy realizacjy przedsiywziycia oraz w 
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obszarze oddzialywania przedsiywziycia lub ktorych odzialywania mieszcz,! siy w 
obszarze oddzialywania planowanego przedsiywziycia-w zakresie, w jakim ich 
odzialywania mog,! prowadzic do skumulowania odzialywan z planowanym 
przedsiywziyciem, w szczegolnosci odzialywan na stan wod; 

I, 
Uzasadnienie 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. do tutejszego Urzydu wplyn,!l wniosek Inwestora Pana Aleksandra 
Kozlakiewicza zam. Rochnia 47,06-550 Szrensk, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Dziury ul. 
Piykna 44 10k. 1 00-672 Warszawa, 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsiywziycia pn. Zmiana sposobu uzytkowania istniej,!cych trzech budynkow inwentarskich do 
hodowli stada rodzicielskiego kur miysnych w systemie sciolkowym polegaj,!ca na zwiykszeniu 
obsady z l'!cznej ilosci 36000 szt./ cykl (144 DJP) do 39975 szt./cykl (159,9 DJP) w obrybie fermy 
drobiu zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 569/2 obryb Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat 
mlawski. 

Vi zwi,!zku z powyzszym Wojt Gminy Wisniewo po zasiygniyciu opinii organow wymienionych w 
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art. 64 ust 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a takze po przeprowadzeniu 
analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materia16w stwierdzil, iz rodzaj, parametry techniczne oraz 
zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy 
przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 
Zgodnie z § 4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiywziy,c 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko ( Dz.U z 2019 r.poz. 1839, zwanym dalej ,", 
rozporzqdzeniem z dnia 10 wrzesnia 2019 r.") do przedsiywziyc, w przypadku kt6rych przed dniem 
wejscia w :zycie rozporzqdzenia wszczyto i nie zakonczono przynajmniej jednego z postepowafl w 
sprawie decyzj i, zgloszen lub uchwal, 0 kt6rych wart. 71 ust.1 oraz art.72 ust.l-l b ustawy 09S, 

stosuje siy przepisy dotychczasowe. Majqc zatem na uwadze, ze procedow.anie w postepowm~~ll 
g16wnym rozpoczylo siy przed dniem wejscia przepis6w rozporzqdzenia z dni 10 wrzesnia 2019 1"., 

nalezy stosowac przepisy obowiqzujqce na mocy rozporzqdzenia z dnia 9 listopada 2010. 
W zwi¢u z powyzszym W6jt Gminy Wisniewo uwzglydniajqc lqcznie uwarunkowania 
przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 1". 0 udostypnianiu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) stwierdzil koniecznosc 
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko argumentujqc to w 

odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowafl w przedstawiony ponizej spos6b. 
Planowane przedsiywziycie bydzie polegalo na zmianie obsady kazdego istniejqcego kumik~,z 
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obsady maksymalnej 12 000 szt. do 13325 szt. 
Obecna maksymalna zdolnosc produkcyjna instalacji wynosi 36 000 szt.lcykl (144 DJP). 
Po realizacji ww. przedsiywziycia, lqczna maksymalna zdolnosc produkcyjna instalacji wyniesie 39 
975szt.lcykl (159,9 DJP). Przewiduje siy 1 cyk produkcyjny w roku. 
Obecnie na terenie istniejqcego gospodarstwa rolnego znajdujq siy m.in.: • 
- 3 budynki inwentarskie - kumiki 0 powierzchni zabudowy- 2184 m2 

- bezodplywowy zbiomik6w pojemnosci 10m3 do magazynowania sciek6w bytowych i 5 zbiomik6w 
do magazynowania sciek6w technologicznych, 
- 3 silosy na paszy 0 pojemnosci 25 Mg kazdy, 
- 6 zbiomik6w na gaz plynny, 
- plyta pod pojemniki do magazynowania odpad6w, 
- drogi wewnytrzne. 

W ramach przedmiotowego planuje siy zmiany obsady kazdego istniejqcego kumika z obsady 
maksymalnej 12000 szt. kur kazdy, na obsady maksymalnq 13 325 szt. kur, w systemie chowu 
sci61kowego w kazdym istniejqcym obiekcie inwentarskim. Po realizacji ww. inwestycji lqczna 
obsada drobiu w gospodarstwie wyniesie maksymalnie 39 975 szt. (159,9 DJP). 
Etap eksploatacji przedsiywziycia zwiqzany bydzie z emisjq substancji do powietrza oraz hal<\su, 
pochodzqcq m.in. z system6w wentylacyjnych budynk6w inwentarskich or~ ruchu pojazd6w po 
terenie inwestycji. Ponadto, w trakcie funkcjonowania planowanego przedsiywziycia powstawac 
bydq odpady, scieki, wody opadowe i roztopowe, a takze obomik. Przeprowadzenie oceny 
oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreslic wielkosc i zasiyg jego 
oddzialywania, a takze pozwoli na stwierdzenie, czy dotrzymane zostanq. obowiqzujq.ce standardy 
jakosci srodowiska w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed halasem, gospodarki odpadami 
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oraz gospodarki wodno-sciekowej i ochrony w6d, a takze umozliwi okrdlenie rodzaju ewentualnych 
zabezpieczen minimalizujqcych wplyw inwestycji na srodowisko. 
Sferen pod ww. inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na podstawie ustawy 
17, dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.). Najblizej 
polozony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i Mlawki 
ptB 140008 oddalony 0 ok. 300 m w kierunku zachodnim od przedmiotowej dzialki. Obszar 
t,rzeznaczony pod iilwestycjy, znajduje siy poza granicami korytarzy ekologicznych oraz las6w 
rygowych. 
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia nie moma stwierdzic 
braku mozliwosci wystqpienia oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przeprowadzenie 
oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli precyzyjnie okreslic zasiyg, czystotliwosc 
Lpdwracalnosc oddzialywania przedsiywziycia. 
p,godnie z art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
6tldzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze. zm.) organ kierujqc siy usytuowaniem, 
charakterem i skalq oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko, w sentencji postanowienia 
\,;skazal zakres i metody badan. 

W swietle przedstawionego wyzej stanu faktycznego zdaniem W6jta Gminy Wisniewo nastqpily 
przeslanki, aby na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze. zm.) oraz 
§ 3 ust. 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc 
Ffiogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) naloZyc obowiqzek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia pn.: Zmiana sposobu 
uzytkowania istniejqcych trzech budynk6w inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur 
miysnych w systemie sci6lkowym polegajqca na zwiykszeniu obsady z lqcznej ilosci 36 000 szt.l cykl 
(144 DJP) do 39975 szt.lcykl (159,9 DJP) w obrybie fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce 
ewidencyjnej nr 569/2 obryb Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat mlawski. 

Biorqc pod uwagy powyzsze postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Zgodnie z art 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost((pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.) na niniejsze postanowienie przysluguje prawo 
wniesienia zazalenia do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 
6, za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego dor((czenia. 
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Otrzyrnuj'l: 

1. 	 Andrzej Dziura ul. Piykna 44 10k. 1 ,00-672 Warszawa 

2. 	 Powiat Mlawski ul. Reyrnonta 6,06-500 Mlawa 
3. 	 Przernyslaw Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 

4. 	 Ewa Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 
5. 	 Katarzyna Szklarska Bogurzynek 35,06-521 Wisniewo- Soltys rniejscowosci Bogurzynek 

6. 	 Tablica inforrnacyjna Urzydu Grniny w Wisniewie 

7. 	 Strona intemetowa Urzydu Grniny w Wisniewie 

8. 	 aa 

oiniak 

Do wiadornosci: 

1. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 
ul. H Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie 

ul. 1 Maja 6,06-500 Mlawa 
3. 	 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarz'ld Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa 
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