
YV :1 f"r ,-, l" /i rr..~ v. ' 
't'. l; ~ .L Vi' __ .", .... ,I 

mgr IrlZ, arj.u:,z C~alaVVieczfnia ~.of~clelr.2 
WieczJnia Koscieina, dnia 15 wrzesnia 2015 roku

woj: rr. n7. t r}lIia '~k 1.'1 

GKiI.6220.2.20 14 

DECYZJA 

o odmowie ustalenia srodowiskowych uwarunkowaii 


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1 oraz art. 85 

ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu infonnacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 

zm.), a takze § 2 ust. 1 pkt 51 i § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzE!dzenia Rady Ministr6w z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogE!cych znaczE!co oddzialywac na 

srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora Pana 

Slawomira Wojciecha Kozlakiewicz, ul. Koscielna nr 1, 06 - 500 Mlawa, reprezentowanego 

przez Pelnomocnika PaniE! Anny Mihulka, ul. Hoza 66/68 10k. 118, 00 - 682 Warszawa oraz 

po ponownym rozpatrzeniu sprawy i przeprowadzeniu postypowania w sprawie oceny 

oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia polegajE!cego na: Budowie i eksploatacji 

24 kumik6w do sci61owego chowu drobiu - broj lera kurzego 0 obsadzie pocz<j.tkowej 61 000 

szt.lkumiklcykl, lE!cznej wydajnosci 1 464000 szt.lcykl (5856 DJP) oraz 10 248 000 szt.lrok 

w obrybie Fenny Drobiu w miejscowosci Kuklin w granicach dzialek 0 nr ew. 35/3, 3514, 

35/5, gm. Wieczfnia Koscielna 

orzekam 

odm6wic ustalenia srodowiskowych uwarunkowaii dla przedsi~wzbtcia polegajftcego na: 

Budowie i eksploatacji 24 kurnik6w do sci61owego chowu drobiu - brojlera kurzego 

o obsadzie poczf!tkowej 61 000 szt./kurniklcykl, Iftcznej wydajnosci 1 464 000 szt.lcykl 

(5856 DJP) oraz 10 248 000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci Kuklin 

w granicach dzialek 0 nr ew. 35/3, 35/4, 35/5, gm. Wieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 stycznia 2014 roku wplynE!1 wniosek Inwestora - Pana Slawomira 
Wojciecha Kozlakiewicza, ul. Koscielna nr 1, 06 - 500 Mlawa, reprezentowanego przez 

Pelnomocnika PaniE! Anny Mihulka, ul. Hoza 66/68 10k. 118, 00 - 682 Warszawa, 0 wydanie 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajE!cego na: Budowie 
i eksploatacji 24 kurnik6w do sci61owego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie 

poczfttkowej 61 000 szt.lkurniklcykl, Iftcznej wydajnosci 1 464 000 szt./cykl (5856 DJP) 
oraz 10248000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci Kuklin w granicach 
dzialek 0 nr ew. 35/3,35/4,35/5. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie 
gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
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Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 

przedmiotowej inwestycji zaliczaj<l j<l do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 

51 rozporz<ldzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 

mog<lcych znacz<lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 

zm.) - tj. "chow lub hodowla zwierz<lt w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczby DJP przyjmuje siy maksymaln<l 

mozliw<l obsady inwentarza); wsp6lczynniki przeliczeniowe sztuk zwierz<lt na DJP 

S<l okreslone w zal<lczniku do rozporZ<tdzenia" oraz w § 3 ust. 1 pkt 70 w/w rozporz<ldzenia, 

tj. "urz<ldzenia lub zespoly urz<ldzen umozliwiaj<lce pobor wod podziemnych lub sztuczne 

systemy zasilania w6d podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, 0 zdolnosci 

poboru wody nie mniejszej niz 10m3 na godziny". W zwi¥ku z czym zgodnie z art. 

59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mog<lcych zawsze znacz<lco 

oddzialywac, dla ktorych wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na 

srodowisko. 

Inwestor do wniosku dol<lczyl wymagane zal<lczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.). Maj<lc na uwadze, ze planowane 

przedsiywziycie zalicza siy do kategorii przedsiywziyc mog<lcych zawsze znacz<lco 

oddzialywac na srodowisko Inwestor do wniosku dol<lczyl raport 0 oddzialywaniu 

planowanego przedsiywziycia na srodowisko sporZ<tdzony przez ATMOTERM Iuzynieria 

Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Hoza 66/68, 00 - 682 Warszawa pod kierunkiem Pani Anny 

Mihulka. 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 

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

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 

zm.) postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

wszczyna siy na wniosek podmiotu planuj<lcego realizacjy przedsiywziycia. 

Zawiadomieniem z dnia 03 lutego 2014 roku Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna 

wszcZ<t1 postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach. Zawiadomienie otrzymaly wszystkie strony postypowania. Zgodnie z art. 

33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko 0 tocZ<tcym siy postypowaniu poinformowano 

spoleczenstwo, zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy 

Wieczfnia Koscielna oraz w Urzydzie Gminy Howo - Osada, zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom 

postypowania oraz soltysowi wsi Kuklin, informuj<lc 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami 

sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc<l 

srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym 
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podpisem elektronicznym w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania 

niniejszej informacji do publicznej wiadomosci. Bieg wyznaczonego terminu uplynl:!l 28 

lutego 2014 roku. lednoczesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 mozHwosci 

zapoznania siy z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

W wyznaczonym terminie wplynyly do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna Hczne 

protesty i sprzeciwy na realizacjy w/w inwestycji. Uwagi i wnioski wniesione w ramach 

procedury udzialu spoleczenstwa: 

1. 	 Protest Panstwa Andrzeja i Bogumily Lewkowicz z dnia 18.02.2014 r. (data wplywu: 

20.02.2014 r.). 

2. 	 Protest Pana Andrzeja Miller z dnia 18.02.2014 L (data wplywu: 20.02.2014 r.). 

3. 	 Pismo Stowarzyszenia Hospicjum Kr610wej Aposto16w z dnia 19.02.2014 r. 

4. 	 Protest Pana lana Zuchowskiego z dnia 20.02.2014 r. (data wplywu: 24.02.2014 r.). 

5. 	 Protest Lotos Paliwa Sp. z 0.0. z dnia 24.02.2014 r. 

6. 	 Protest Zakrzenskiej Inicjatywy Samorzl:!dowej wplynl:!l w dniu 24.02.2014 r. 

7. 	 Protest Pana Rafala Amelian wplynl:!l w dniu 24.02.2014 L 

8. 	 Protest mieszkanc6w Solectwa Bialuty wraz z podpisami mieszkanc6w z dnia16.02.2014 

r. (data wplywu: 21.02.2014 L). 

9. 	 Protest mieszkanc6w Gminy Wieczfnia Koscielna wraz z podpisami mieszkanc6w 

wplynl:!l w dniu 28.02.2014 r. 

10. Protest Zakrzenskiej Inicjatywy SamorZl:ldowej wraz z podpisami mieszkanc6w wplynl:!l 

w dniu 28.02.2014 r. 

11. Uwagi i wnioski Radnych Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 24.02.2014 r. (data 

wplywu: 28.02.2014 r.). 

12. Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Zwyklego "Przyjazna i Bezpieczna 7-ka" z dnia 

27.02.2014 L (data wplywu: 03.03.2014 r.) wraz z prosbl:! 0 uznanie w/w Stowarzyszenia 

za strony postepowania. Na powyzsze W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna poinformowal 

w/w Stowarzyszenie, iz organizacje ekologiczne, kt6re powolujl:!c siy na swoje cele 

statuto we, zgloszl:! chyc uczestnictwa w okreslonym postypowaniu wymagajl:!cym udzialu 

spoleczenstwa, uczestniczl:! w nim na prawach strony. W zwil:lZku z powyzszym W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 06 marca 2014 roku wyznaczyl 7 dni na 

dostarczenie statutu Stowarzyszenia oraz argumentacji swiadczl:!cej 0 tym, ze spelniony 

jest w/warunek. Statut w/w Stowarzyszenia dostarczono w dniu 26.03.2014 roku. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po analizie Statutu Stowarzyszenia Zwyklego 

"Przyjazna i Bezpieczna 7 -ka" potwierdzil udzial w/w Stowarzyszenia na prawach strony 

w prowadzonym postypowaniu administracyjnym pismem z dnia 03 kwietnia 2014 roku. 

13. Protest Gospodarstwa Pasiecznego "Maja" z dnia 25.02.2014 L (data wplywu: 

03.03.2014 r.). 

14. Pismo W6jta Gminy Bowo - Osada przesylajl:!ce protest mieszkanc6w wsi Bialuty wraz 

z apelem Rady Gminy Bowo Osada z dnia 26.02.2014 r. (data wplywu: 03.03.2014 r.). 

15. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2014 

roku, znak: WOOS-II.4242.35.2014.BS.l przekazujl:!ce protest Gospodarstwa Pasiecznego 

"Maja" z dnia 25.02.2014 L 
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Na wymienione wyzej protesty i sprzeciwy W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna odpowiadal 

sukcesywnie protestujl:}cym podmiotom. 

Na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 03 lutego 2014 roku, 

znak: GKiI.6220.2.2014 wystl:}pil 0 uzgodnienie warunk6w realizacji wnioskowanego 

przedsiywziycia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 

Paflstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 0 zasiygniecie opinii 

w sprawie warunk6w realizacji dla w/w przedsiywziycia przed wydaniem decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Paflstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie pismem z dnia 18 lutego 2014 

roku (data wplywu: 24.02.2014 r.), znak: ZNS,471.12.2014 zwr6cil siy do W6jta Gminy 

Wieczfnia Koscielna 0 udzielenie dodatkowych informacji dotyczl:}cych w/w przedsiywziycia. 

Nastypnie tutejszy organ pismem z dnia 27 lutego 2014 roku wezwal Pelnomocnika Inwestora 

Panil:} Anny Mihulka do uzupelnienia. Pismem z dnia 12 marca 2014 roku Pelnomocnik 

Inwestora zwr6cila siy do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 przedluzenie terminu do 

wniesienia uzupelnienia w/w informacji do dnia 28 marca 2014 roku. Tym samym W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna wyrazil zgody na wniesienie uzupelnienia do dnia 28.03.2014 r., 

jednoczesnie informujl:}c Paflstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 

pismem z dnia 19 marca 2014 roku 0 przeslaniu dodatkowych wyjasnien do dnia 04 kwietnia 

2014 roku oraz po raz drugi pismem z dnia 02 kwietnia 2014 roku 0 wniesienie w/w 

wyjasnien do dnia 11 kwietnia 2014 roku. W dniu 31 marca 2014 roku wplynylo do W6jta 

Gminy Wieczfnia Koscielna w/w uzupelnienie (pismo z dnia 28.03.2014 r.), skorygowane 

pismem z dnia 04 kwietnia 2014 roku. Nastypnie tutejszy organ przeslal w/w uzupelnienie do 

Paflstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego oraz do Regionalnego dyrektora Ochrony 

Srodowiska pismem z dnia 07 kwietnia 2014 roku. Paflstwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitamy w Mlawie opinil:} z dnia 23 kwietnia 2014 roku (data wplywu: 25.04.2014 r.), znak 

sprawy: ZNS,471.12.2014 pozytywnie zaopiniowal warunki realizacji dla w/w 

przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 04 marca 

2014 roku (data wplywu: 07.03.2014 r.) wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 

uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia. lednoczesnie 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie zawiadomil pismem z dnia 

04 marca 2014 roku (data wplywu: 07.03.2014 r.), znak: WOOS-II,4242.35.2014.BS.l, ze ze 

wzglydu na skomplikowany charakter sprawy oraz koniecznosc uzupelnienia raportu 

o oddzialywaniu na srodowisko, uzgodnienie planowanego przedsiywziycia nastl:}pi do dnia 

09 kwietnia 2014 roku. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 10 marca 2014 

roku, znak: GKiI.6220.2.2014 wezwal Pelnomocnika Inwestora do uzupemienia w/w raportu. 

Poza zakresem wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska organ 

prowadzl:}cy postypowanie po przeanalizowaniu pisma W 6jta Gminy Uowo - Osada z dnia 24 

lutego 2014 roku (data wplywu: 28.02.2014 r.) dotyczl:}cego wypisu i wyrysu ze zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Uowo - Osada, obejmujl:}cego 
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obszar oddzialywania wok6l elektrowni wiatrowych, w wezwaniu do Pelnomocnika wskazal 

o przeanalizowanie kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z planowan'! do 

budowy farm,! wiatrow,!. JednakZe Pelnomocnik Pani Anna Mihulka pismem z dnia 

23.04.2014 r. (data wplywu: 28.04.2014 r.) odpowiedziala, ze ze wzglydu na brak 

opracowanego raportu 0 oddzialywaniu planowanej do budowy farmy wiatrowej na 

srodowisko nie rna mozliwosci przeanalizowania skumulowanego oddzialywania dla 

planowanych inwestycji. 

Z uwagi na oczekiwanie na uzupelnienie w/w raportu W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

zwr6cil siy z prosb,! do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem z dnia 

20 marca 2014 roku 0 wydluzenie terminu do wniesienia w/w uzupelnienia do dnia 

02 kwietnia 2014 roku. Na powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w 

Warszawie przy pismie z dnia 26 marca 2014 roku, znak: WOOS-IL4242.35.2014.BS wyrazil 

zgody. 

Pismem z dnia 24 marca 2014 roku Pelnomocnik Inwestora przedlozyla do W 6jta Gminy 

Wieczfuia Koscielna uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. Jednoczesnie 

Pelnomocnik Pani Anna Mihulka zwr6cila siy z prosb,! do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 

o przeslanie zeskanowanych protest6w spolecznych przeciwko realizacji w/w inwestycji. 

Zeskanowane protesty spoleczne W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 31 marc a 2014 

roku przeslal Pelnomocnikowi Inwestora drog,! elektroniczn,!. 

Uzupelniona dokumentacja wraz z kserokopi,! protest6w spolecznych zostala przeslana 

pismem z dnia 27 marca 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie po analizie zgromadzonego 

materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2014 

roku (data wplywu: 14.04.2014 r.), znak sprawy: WOOS-II.4242.35.2014.BS uzgodnil 

pozytywnie realizacjy wnioskowanego przedsiywziycia. 

Analizuj,!c szczeg6lowo akta sprawy przedmiotowego przedsiywziycia tj.: wniosek 

Inwestora 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, raport 0 oddzialywaniu 

planowanego przedsiywziycia na srodowisko, kopiy mapy ewidencyjnej oraz wypis 

z ewidencji grunt6w, organ prowadz'!cy postypowanie zmierzaj,!ce do wydania niniejszej 

decyzji stwierdzil, iz pomimo zastosowanych metod zaproponowanych w raporcie, 

planowane przedsiywziycie wplynie negatywnie na otaczaj,!ce srodowisko. 

Planowane przedsiywziycie polega bydzie na budowie i eksploatacji 24 kurnik6w do 

sciolowego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie pocz'!tkowej 61000 szt.lkurniklcykl, 

l,!cznej wydajnosci 1464000 szt.lcykl (5856 DJP) oraz 10248000 szt.lrok w obrybie Fermy 

Drobiu w miejscowosci Kuklin, w granicach dzialek 0 nr ew. 35/3, 35/4 i 35/5, gmina 

Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia fermy drobiu wyniesie ok. 34 ha, powierzchnia zadaszen 

wyniesie ok. 7 ha, natomiast powierzchnia utwardzona (drogi i place manewrowe) wyniesie 

ok. 2 ha. 

W sklad projektowanej fermy drobiu wchodzic bydzie: 24 budynki inwentarskie - kumiki 

o powierzchni zabudowy ok. 2780,9 m2 kai:dy, 36 zbiomik6w na gaz plynny 0 pojemnosci 

6,4 m3 kazdy, 24 silosy paszowe 0 pojemnosci ok. 25 Mg kai:dy, 28 zbiomik6w 
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bezodplywowych na scieki przemyslowe 0 pojemnosci 2,5 m3 ka.zdy, zbiomik bezodplywowy 

na scieki bytowe 0 pojemnosci 5 m3, 2 agregaty pr'ldotw6rcze ka.zdy 0 mocy ok. 500 kW 

z dwoma zbiomikami oleju napydowego, ka.zdy 0 pojemnosci ok. 1,0 m3, plyta 

fundamentowa na konfiskatory do magazynowania sztuk padlych, studnia glybinowa, 

budynek socjalno - biurowy, budynek techniczny agregatowni i hydrofomi oraz budynek 

skladowy. 

Budynki planowanych kumik6w byd'l obiektami wolnostoj'lcymi, parterowymi, 

niepodpiwniczonymi. Podlogi byd'l szczelnie wybetonowane. Budynki kumik6w skladac siy 

byd'l z jednonawowej hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych 

scianach kumik6w znajdowac siy byd'l wrota wjazdowe. Procesy i czynnosci zwi~e 

z chowem brojler6w byd'l sterowane komputerowo. W projektowanych kumikach bydzie 

wydzielona CZySC do obslugi technicznej (tzw. Sterowania). 

Na fermie bydzie funkcjonowal system powiadamiania 0 awarii. Wszystkie planowane 

kurniki byd'l wyposa.zone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczn'l, wodn'l, 

kanalizacyjn'l i odgromow'l. Teren fermy bydzie ogrodzony i oswietlony. 

Na przedmiotowej fermie prowadzony bydzie ch6w brojler6w w systemie sciolowym, z ich 

przeznaczeniem do uboju. Kurniki byd'l obsadzone pisklytami jednodniowymi. Cykl 

produkcyjny brojler6w bydzie trwal ok. 41 dni. Rocznie na ka.zdy kumik bydzie przypadac 

maksymalnie 7 cykli hodowlanych. We wszystkich planowanych obiektach utrzymane byd'l 

ptaki tego samego gatunku, w jednej grupie wiekowej. 

W bezposrednim s'lsiedztwie przedmiotowej fermy drobiu zlokalizowane s'l tereny rolne 

i lesne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci ok. 1,1 km od 

granicy terenu planowanej inwestycji w miejscowosci Bialuty. 

Dzialki, na kt6rych realizowane bydzie planowane przedsiywziycie nie S'l objyte 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W trakcie realizacji przedsiywziycia wyst(fpi emisja substancji do powietrza oraz 

halasu, spowodowane eksploatacj'l sprzytu budowlanego i srodk6w transportu. Uci(fZliwosci 

zwi(fZane z realizacj'l inwestycji byd'l okresowe i ust'lpi'l po zakoficzeniu prac budowlanych. 

W celu zminimalizowania emisji substancji do powierza, podczas prowadzenia prac 

budowlanych stosowany bydzie sprzyt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany 

w spos6b prawidlowy. W trakcie realizacji inwestycji materialy pyliste zostan'l zabezpieczone 

przez rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), a teren inwestycji utrzymany 

bydzie w nalezytym porz'ldku. 

Na etapie realizacji inwestycji teren przedsiywziycia zostanie wyposa.zony w srodki do 

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich awaryjnego wycieku 

podjyte zostan'l natychmiastowe dzialania zmierzaj'lce do usuniycia zanieczyszczenia. Scieki 

bytowe gromadzone byd'l w szczelnych zbiomikach przenosnych toalet, a nastypnie 

systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych podmiot6w do oczyszczalni 

sciek6w. 

Prace ziemne poprzedzone byd'l usuniyciem z podloza (na obszarze planowanych prac 

ziemnych) warstwy gleby. Gleba magazynowana bydzie wyznaczonym miejscu, 

w spos6b kt6ry zabezpieczy j'l przez zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu rob6t budowanych 

gleba bydzie wykorzystana w miary mozliwosci (tylko, gdy nie zostanie ona zanieczyszczona 
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substancjami niebezpiecznymi) na terenie w/w przedsi~wzi~cia w ramach zagospodarowania 

powierzchni, zas jej ewentualny nadmiar przekazywany b~dzie uprawnionym podmiotom. 

Powstajqce na etapie realizacji przedsi~wzi~cia odpady inne niz niebezpieczne 

magazynowane b~dq selektywnie w wyznaczonym miej scu, w spos6b kt6ry zabezpieczy 

przez pyleniem, rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo 

wodnego. Powstajqce ewentualnie na tym etapie odpady niebezpieczne magazynowane 

b~dq w zamkni~tych, szczelnych i oznakowanych workach lub pojernnikach odpomych na 

dzialanie skladnik6w umieszczonych w nich odpad6w, zlokalizowanych na utwardzonym 

podlozu w wyznaczonym pomieszczeniu budynku magazynowego. 

Miejsca magazynowania odpad6w niebezpiecznych b~dq oznaczone i zabezpieczone przez 

wst~pem os6b nieupowaznionych i zwierzqt. Wszystkie w/w odpady przekazywane b~dq 

uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zr6dlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia b~dq systemy 

wentylacyjne obiekt6w inwentarskich, okresowa praca agregat6w prqdotw6rczych, spalanie 

plynnego gazu w nagrzewniach, magazynowanie paszy oraz srodk6w transportu 

(wykorzystane do zasiedlania kurnik6w, wywozu: drobiu, obomika, odpad6w i sciek6w, 

dowozu paszy i slomy oraz dostawy gazu). W celu zapewnienia ciqglosci w dostawie energii 

elektrycznej zastosowane zostanq 2 agregatory prqdotw6rcze 0 mocy maksymalnej 500 kW 

kaZdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen 2 emitorami bocznymi/zadaszonymi 0 minimalnej 

wysokosci 1,5 m. Ogrzewanie kaZdego z budynk6w inwentarskich odbywac si~ b~dzie za 

pomOCq 8 nagrzewnic gazowych 0 mocy maksymalnej 70 kW kaZda. Przy kaZdym kumiku 

znajdowac si~ b~dzie silos paszowy ok. 25 Mg kazdy. W celu minimalizacji emisji pylu do 

powietrza zapewniona b~dzie systematyczna konserwacja silos6w paszowych, 

a odpowietrzniki silos6w zaopatrzone zostanq w worki odpylajqce. W 4 i 5 fazie chowu 

(tj. od 32 do 41 dnia chowu) stosowane b~dq dodatki do sci6lki powodujqce obnizenie emisji 

amoniaku 0 minimum 55%. Sztuki ubite z koniecznosci, do czasu ich wywozu z terenu 

przedsi~wzi~cia, przechowywane b~dq w warunkach, w jak najwi~kszym stopniu 

ograniczajqcych uciqi:liwosc odorowq i zagrozenia chorobotw6rcze. Po kazdym cyklu 

produkcyjnym budynki inwentarskie b~dq dokladnie czyszczone oraz zapewniony zostanie 

wyw6z obomika z kurnik6w do miejsc przeznaczenia przystosowanymi do tego celu 

srodkami transportu, w spos6b w jak najwi~kszym stopniu ograniczajqcy uciqi:liwosc 

odorowq oraz wt6me pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami). 

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsi~wzi~cia Zr6dlami emisji halasu b~dq: 

wentylatory mechaniczne kumik6w oraz ruch pojazd6w samochodowych po terenie 

inwestycji. W kaZdym planowanym budynku inwentarskim zastosowanych b~dzie 

maksymalnie 14 sztuk wentylator6w dachowych 0 poziomie mocy akustycznej nie wi~kszym 
niz 82 dB kaZdy oraz maksymalnie 8 sztuk wentylator6w sciennych szczytowych 0 poziomie 

mocy akustycznej nie wi~kszym niz 98 dB kaZdy. 

Woda na potrzeby przedmiotowej inwestycji pobierania b~dzie z uj~cia wlasnego. 

Zgodnie z przedlozonq dokumentacjq w zasi~gu oddzialywania planowanego uj~cia nie 

znajdujq si~ inne udokumentowania uj~cia w6d podziemnych, w zwi'lZku z tym nie b~dzie 

wyst~powalo oddzialywanie skumulowane. Ponadto z przedlozonej dokumentacji wynika, iz 

w celu ochrony przedmiotowego uj~cia wok61 studni zostanie wyznaczona strefa ochrony 
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bezposredniej UJ~Cla w6d podziemnych, natomiast teren wok6l przedmiotowego uj~cia 

zostanie wyprofilowany ze spadkiem od otworu studziennego. Na etapie eksploatacji 

przedsi~wzi~cia woda zuzywana b~dzie do pojenia drobiu, na cele porz'ldkowe oraz socjalno 

- bytowe. W celu kontroli zuzycia wody i wykrycia ewentualnych wyciek6w prowadzony 

b~dzie rejestr jej zuzycia. Do pojenia drobiu stosowany b~dzie automatyczny system (poidla 

kropelkowe z miseczkami). Po zakonczeniu cyklu produkcyjnego i wywiezieniu obornika 

kurniki b~d'l czyszczone i myte wod'l pod wysokim cisnieniem z minimalizacj'l jej zuzycia, 

a nast~pnie dezynfekowane metod'l zamglawiania. Wody z mycia i dezynfekcji budynk6w 

inwentarskich odprowadzone b~d'l do szczelnych zbiomik6w bezodplywowych, a nast~pnie 

systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych odbiorc6w do oczyszczalni 

sciek6w. 

Powstaj'lCe na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia scieki bytowe odprowadzane b~d'l do 

szczelnego zbiomika bezodplywowego, a nast~pnie systematycznie przekazywane za 

posrednictwem uprawnionych odbiorc6w do oczyszczalni sciek6w. Wszystkie zbiomiki na 

scieki b~d'l systematycznie opr6zniane (Inwestor nie dopusci do ich przepelnienia). Scieki ze 

stacji uzdatniania wody (wody popluczne) po podczyszczeniu w odstojniku b~d'l 

zagospodarowane zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami. Wody opadowe i roztopowe 

z powierzchni dachowych i teren6w utwardzonych (drogi dojazdowe, parkingi) 

odprowadzane b~d'l powierzchniowo na tereny zielone nalez'lce do Inwestora, w spos6b 

niepowoduj'lcy zalewania teren6w sClSiednich oraz niezmieniaj'lcy stanu wody na gruncie, 

w szczeg6lnosci kierunku odplywu w6d opadowych. Ponadto system wodno - sciekowy 

b~dzie regulamie i terminowo poddawany pr6bom szczelnosci i konserwacjom. W celu 

ochrony dzialek s'lsiaduj'lcych z planowan'l inwestycj'l przed zalewaniem pomi~dzy 

kurnikami zostan'l utworzone zbiomiki retencyjno - infiltracyjne, poprzez kt6re wody 

opadowe b~d'l odprowadzane w grunt bez oczyszczania. 

Obomik przekazywany b~dzie bezposrednio po zakonczeniu cyklu chowu do 

nawozenia gleb lub jako odpad uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Transport obomika odbywac si~ b~dzie samochodami lub traktorami z naczepami 

wylozonymi foli'l i przykrytymi plandekami zabezpieczaj'lcymi przed emisj'l wt6m'l. 

W okresie poza wegetacyjnym obornik b~dzie magazynowany na ply tach obornikowych 

odbiorc6w obornika. 

Ze wzgl~du na charakter przedsi~wzi~cia, a takZe jego lokalizacj~ nie stwierdzono 

mozliwosci wyst'lpienia transgranicznego oddzialywania. 

Na terenie planowanego przedsi~wzi~cia i w jego otoczeniu nie wyst~puj'l zabytki 
chronione na podstawie przepis6w 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 

Teren przeznaczony pod planowanie przedsi~wzi~cia polozony jest w granicach 

Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego obowi'lZUj'lcym 

aktem prawnym jest rozporz'ldzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 

2005 r. w sprawie Zielunsko Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 91, poz.2450, ze zm.). Najblizej polozony obszar Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej Doliny Wkry i Mlawki PLB140008 znajduj~ 

si~ w odleglosci ok. 10,9 km w kierunku poludniowo- zachodnim od planowanej inwestycji. 
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Zgodnie z art. 33 79 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 

o udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) organ prowadz'lcy post~powanie zapewnil po raz drugi udzial 
spoleczenstwa w tocz'lcym si~ post~powaniu administracyjnym. Obwieszczeniem z dnia 

30 kwietnia 2014 roku, znak: GKiI.6220.2.2014 W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna podal do 

publicznej wiadomosci infonnacj~ 0 przedlozonych uzupelnieniach do w/w raportu oraz 

uzyskanej opinii i uzgodnieniu wraz z mozliwosci'l zapoznania si~ i skladania uwag 

i wniosk6w w tenninie 21 dni. Bieg wyznaczonego tenninu uplyn'll 02 czerwca 2014 roku. 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna oraz 

w Urz~dzie Gminy Ilowo - Osada, zamieszczono w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz~du 

Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom post~powania oraz sohysowi wsi Kuklin. 

lednoczesnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 20 maja 2014 roku, 

znak: GKiI.6220.2.20 14 poinfonnowal strony post~powania 0 niezalatwieniu sprawy 

w tenninie ze wzgl~du na skomplikowany charakter sprawy oraz koniecznosc zapewnienia 

udzialu spoleczenstwa, wskazuj'lc nowy tennin zalatwienia sprawy do dnia 29 sierpnia 

2014 roku. 

W toku prowadzonego post~powania z udzialem spoleczenstwa w dniu 26 maja 2014 

roku do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplyn~ly uwagi i wnioski Stowarzyszenia 

Zwyklego .,Czyste Zr6dla" z jednoczesnym wnioskiem 0 uznanie i dopuszczenie w/w 

Stowarzyszenia w charakterze strony w tocz'lcym si~ post~powaniu. Na powyzsze W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna poinfonnowal w/w Stowarzyszenie, iz organizacje ekologiczne, 

kt6re powoluj'lc si~ na swoje cele statutowe, zglosz'l ch~c uczestnictwa w okreslonym 

post~powaniu wymagaj'lcym udzialu spoleczenstwa, uczestnicz'l w nim na prawach strony. 

W zwi'lzku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wyznaczyl 7 dni na dostarczenie 

statutu Stowarzyszenia oraz argumentacji swiadcz'lcej 0 tym, ze spelniony jest w/w warunek. 
Statut w/w Stowarzyszenia dostarczono w dniu 11 czerwca 2014 roku. W 6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna po analizie Statutu Stowarzyszenia Zwyklego "Czyste Zr6dla" 

potwierdzil udzial w/w Stowarzyszenia na prawach strony w prowadzonym post~powaniu 

administracyjnym pismem z dnia 16 czerwca 2014 roku. 

Ponadto w dniu 27 maja 2014 roku wplyn'll po raz drugi protest Panstwa Agaty i Andrzeja 

Miller wyraZaj'lcy sprzeciw przeciwko planowanej inwestycji. 

W dniu 28 maja 2014 roku wplyn'll wniosek Radnych Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Odpowiedz na powyzsze pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku, znak: GKiI.6220.2.2014 

otrzymala Pani Iwona Rudzinska. Jednym z g16wnych wniosk6w bylo sprawdzenie czy 

inwestycja znajduje si~ w strefie Gl6wnego Zbiomika W6d Podziemnych Dzialdowo nr 214, 

dla kt6rego ustanowiona jest Specjalna Strefa Ochronna. Wobec powyzszego W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 03 czerwca 2014 roku, znak: GKiI.6220.2.2014 zwr6cil 

si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z zapytaniem czy na 

etapie uzgadniania planowanego przedsi~wzi~cia wzi~to pod uwag~ oddzialywanie w/w 
inwestycji na stref~ Gl6wnego Zbiomika W6d Podziemnych Dzialdowo nr 214. Odpowiedz 

na pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisko przeslal pismem z dnia 09 lipca 2014 
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roku, znak: WOOS-II.4242.35.2014.BS infonnujq.c, iz na etapie uzgadniania bylo wzicrte pod 

uwagcr oddzialywanie planowanej inwestycji na strefer w/w Zbiornika. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 przed wydaniem decy~i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

organ wlaSciwy do jej wydania zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa w posterpowaniu, 

w ramach, kt6rego przeprowadza ocener oddzialywania przedsierwziercia na srodowisko. 

W ramach udzialu spoleczenstwa w prowadzonym posterpowaniu zorganizowano w dniu 

14lipca 2014 roku wyjazd studyjny na fenner drobiu w Kosinach Starych, celem kt6rego bylo 
zapoznanie uczestnik6w z oddzialywaniem na srodowisko fenny drobiu 0 podobnym 

charakterze. 

W ramach procedury oceny oddzialywania na srodowisko z udzialem spoleczenstwa 

przeprowadzonej zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 

o udosterpnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) organ prowadzq.cy posterpowanie administracyjne biorq.c pod uwager 

zainteresowanie spoleczne przeprowadzil w dniu 21 sierpnia 2014 roku rozprawcr 

administracyjnq. otwartq. dla spoleczenstwa. Zawiadomienie 0 rozprawie administracyjnej 

otwartej dla spoleczenstwa z dnia 17 lipca 2014 roku wywieszono na tablicy ogloszen 

w Urzerdzie Gminy Wieczfnia Koscielna oraz w Urzerdzie Gminy Ilowo - Osada, 

zamieszczono w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzerdu Gminy Wieczfnia Koscielna, 

przekazano stronom posterpowania oraz sohysowi wsi Kuklin. Na rozprawie administracyjnej 

wzierli udzial mieszkancy Gminy Wieczfnia Koscielna, mieszkancy miejscowosci Bialuty, 

przedstawiciel Stowarzyszenia Zwyklego "Czyste Zr6dla" oraz Stowarzyszenia Zwyklego 

"Przyjazna i Bezpieczna 7-ka", Pelnomocnik Inwestora Pani Anna Mihulka oraz osoba 

upowa.zniona przez Inwestora do reprezentowania - Pan Sebastian Balcerowski. Po 

przedstawieniu calosci zagadnienia na temat inwestycji planowanej do realizacji przez Pana 

Sebastiana Balcerowskiego oraz Paniq. Anner Mihulka, glos zabrali zgromadzeni na rozprawie 

administracyjnej, kt6rzy aktywnie uczestniczyli, zglaszajq.c szereg pytan, zq.dan i uwag, na 

kt6re na bie.zq.co byly udzielane odpowiedzi przez przedstawicieli Inwestora - Pana 

Slawomira Kozlakiewicza. Uczestnicy rozprawy zglosili zastrzezenia do planowanej 

inwestycji podnoszq.c, iz berdzie ona Zr6dlem nieprzyjernnych zapach6w, kt6re stanowiq. 

istotnq. uciq..zliwosc nie tylko dla mieszkanc6w sq.siednich nieruchomosci, ale dla 

mieszkanc6w calej gminy Wieczfnia Koscielna. Lokalna spolecznosc podnosi uzasadnione 

obawy 0 pogorszenie warunk6w srodowiskowych oraz koniecznosc znoszenia przykrych 

emisji zlowonnych ze strony fenny drobiu. Mieszkancy opowiadajq. sier przeciw realizacji 
wnioskowanej inwestycji. Ponadto uczestnicy rozprawy zglosili r6wniez problem 

uciq..zliwosci juz istniejq.cych fenn drobiu na terenie gminy Wieczfnia Koscielna. W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna, jako kierujq.cy rozprawq. poinfonnowal zgromadzonych, iz w tenninie 7 

dni od ukazania sicr projektu protokolu rozprawy mogq. skladac uwagi do protokolu oraz w 

tenninie 7 dni od dnia przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mogq. kierowac pytania do 

organu prowadzq.cego posterpowanie na temat zagadnien, na kt6re nie uzyskali odpowiedzi. 
Uwagi do protokolu zlozone przez Stowarzyszenie Zwykle "Przyjazna i Bezpieczna 7 - ka" 

wplyner1y po tenninie ustalonym na rozprawie, tj. w dniu 03 wrzesnia 2014 roku. Protok61 z 
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rozprawy administracyjnej znajduje siy w aktach sprawy oraz zamieszczono na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu sprawy w terminie ze wzglydu na 

koniecznosc zlozenia wyjaSnien przez Inwestora w zwiqzk:u z przeprowadzon'l rozpraw'l 

administracyjn'l oraz ze wzglydu na skomplikowany charakter sprawy, wskazuj'lc nowy 

termin zalatwienia sprawy do dnia 31 paidziemika 2014 roku. 

W dniu 27 sierpnia 2014 roku strona postypowania Pan Stanislaw Pawlowski 

nawi'lzuj'lC do przeprowadzonej rozprawy administracyjnej wni6s1 pismo do W6jta Gminy 

Wieczfnia Koscielna, 0 informacjy w jaki spos6b byd'l usuwane wody opadowe z dzialek 

objytych inwestycj'l. 

Na udzielenie odpowiedzi na to zagadnienie i szereg innych, kt6re wynikaly z rozprawy 

administracyjnej W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wyst'lpil do Pelnomocnika Pani Anny 

Mihulka pismem z dnia 01 wrzesnia 2014 roku, znak: GKiI.6220.2.2014 (w'ltpliwosci 

dotyczyly g16wnie strefy ONO i GSa, lokalizacji inwestycji w strefie obszaru chronionego, 

oddzialywania planowanego przedsiywziycia na siedlisko gatunku chronionego - czajki, 

ewentualnej mozliwosci zmniejszenia liczby planowanych kumik6w, sposob6w postypowania 

z wodami opadowymi oraz zjawiska kwasnych deszczy). Na powyzsze Pelnomocnik 

Inwestora udzielila odpowiedzi przy pismie z dnia 10 wrzesnia 2014 roku (planowana ferma 

drobiu rna powstac poza granicami GZWP214 w Dzialdowie, teren planowanej inwestycji nie 

znajduje siy w strefie ONO lub OWO zbiomika, planowana inwestycja nie naruszy zakaz6w 

wynikaj'lcych z rozporz'ldzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 18 w sprawie Zieluiisko

Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ani tez nie wplynie negatywnie na gatunek 

chroniony - czajky, inwestor nie rozwai:a koncepcji wybudowania mniejszej liczby kumik6w, 

na terenie inwestycji nie znajdzie siy zamkniyty lub otwarty system kanalizacji deszczowej, 

plano wane technologie ogranicz'l wydostawanie siy substancji do powietrza, co wyeliminuje 

niebezpieczenstwo powstania kwasnych deszczy). 

Organ prowadz'lcy postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiywziycia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) zawiadomieniem z dnia 24 wrzesnia 2014 roku, znak: 

GKiI.6220.2.2014 poinformowal strony przedmiotowego postypowania 0 jego zakonczeniu 

i umozliwil stronom zapoznanie siy z aktami sprawy oraz wypowiedzenie siy co do zebranych 

materia16w przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

We wskazanym terminie strony postypowania nie zglosily Zadnych uwag ani z'ldaii. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 

zm.) jezeli byla przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko, 

wlasciwy organ wydaje decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, bior'lc pod uwagy 

wyniki uzgodnien i opinii, ustalenia zawarte w raporcie 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na 

srodowisko, wyniki postypowania z udzialem spoleczenstwa, wyniki postypowania w sprawie 

transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli zostalo przeprowadzone. 
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W zwi¥ku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po analizie calosci 
zgromadzonego materialu dowodowego w prowadzonym postypowaniu administracyjnym 

oraz bior'l:c pod uwagy sprzeciw spoleczenstwa dotycz'l:cy planowanej inwestycji, 

uwzglydniaj'l:c uwagi i wnioski stron postypowania i spoleczenstwa zgloszone w trakcie 

postypowania stwierdzB, iz zachodZ'l: przeslanki odmowy wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia, a tym samym ustalenia srodowiskowych 

uwarunkowan jego realizacji decyzja z dnia 20 pafdziernika 2014 roku, znak: 

GKiI.6220.2.2014. 

Od w/w decyzji odwolanie do Samorz'l:dowego Kolegium Odwolawczego za posrednictwem 

W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna zlozyla Pelnomocnik Pani Olga Wernik-Morawska 

dzialaj'l:ca w imieniu Inwestora - Pana Slawomira Kozlakiewicza (odwolanie z dnia 

06.11.2014 r., uzupelnione w dniu 14.11.2014 r.). 

Na skutek przeprowadzonego postypowania odwolawczego organ drugiej instancji 

decyzj'l: z dnia 16 grudnia 2014 roku, znak: SKOIIN/86112014, uchylil w calosci zaskar:zon'l: 

decyzjy W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna i przekazal sprawy do ponownego rozpatrzenia 

organowi pierwszej instancji. Obwieszczenie 0 wydanej decyzji Samorz'l:dowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez 

wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna i w miejscowosci 

Kuklin oraz w Urzydzie Gminy Uowo-Osada. 

W nawi¥aniu do decyzji organu drugiej instancji W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

wezwal pismem z dnia 13 kwietnia 2015 roku Pelnomocnika Pani'l: Anny Mihulka do 

uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia 0 opis 

racjonalnego wariantu alternatywnego wraz okresleniem przewidywanego oddzialywania na 

srodowisko tego wariantu. W dniu 30 kwietnia 2015 roku wplynylo do W6jta Gminy 

uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko 0 wariant alternatywny. 

Pismem z dnia 28 kwietnia 2015 roku, znak: SKO/W/294/2015 SamorZ'l:dowe 

Kolegium Odwolawcze przekazalo odpis zaZalenia na bezczynnosc W 6jta Gminy Wieczfuia 

Koscielna z prosb'l: 0 ustosunkowanie siy do zarzut6w podniesionych w zaZaleniu, przeslany 

przez Pana Slawomira Kozlakiewicza, reprezentowanego przez radcy prawnego Pani'l: Olgy 

Wernik Morawsk'l:. Na powyzsze W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna odpowiedzial pismem 

z dnia 06 maja 2015 roku. Nastypnie postanowieniem z dnia 15 maja 2015 roku, znak: 

SKO/W/294/2015 Samorz'l:dowe Kolegium Odwolawcze postanowilo, ze niezalatwienie 

sprawy w terminie nie mialo miejsca z raz'l:cym naruszeniem prawa. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 05 maja 2015 roku 

poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu sprawy w terminie ze wzglydu na 

koniecznosc ponownego uzgodnienia warunk6w realizacji w/w przedsiywziycia przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz ponowne wydanie opinii przez 

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wskazuj'l:c nowy termin zalatwienia 

sprawy po uplywie 30 dni od dnia wydania w/w uzgodnienia i opinii. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 05 maja 2015 roku, znak: 

GKiI.6220.2.2014 zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 ponowne uzgodnienie 

i zaopiniowanie warunk6w realizacji planowanego przedsiywziycia. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 18 maja 2015 roku, 

znak: WOOS-II.4242.187.2015.BS wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 

uzupelnienia dokumentacji 0 wypis i wyrys z obowiqzujqcego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub informacjtr 0 jego braku dla dzialek, na kt6rych 

realizowane btrdzie plano wane przedsitrwzitrcie. Na powyzsze W 6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna odpowiedzial pismem z dnia 25 maja 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2014. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 

09 czerwca 2015 roku, znak: WOOS-II.4242.187.2015.BS uzgodnil realizacjtr planowanego 

przedsitrwzitrcia. 

PaiJ.stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w terminie 

ustawowym 14 dni opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko dla planowanego przedsitrwzitrcia. W zwiqzku z powyzszym zastosowano art. 78 

ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udosttrpnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 

srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) zgodnie, z kt6rym 

niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku traktuje sitr jako brak 

zastrzezen. 

W ramach udzialu spoleczenstwa organ prowadzqcy posttrpowanie obwieszczeniem 

z dnia 17 czerwca 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.20 14 W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

podal do publicznej wiadomosci informacjtr 0 przedlozonym uzupelnieniu do w/w raportu 

oraz 0 wydanym uzgodnieniu wraz z mozliwosciq zapoznania sitr i skladania uwag 

i wniosk6w w terminie 21 dni. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen w Urztrdzie 

Gminy Wieczfnia Koscielna oraz w Urztrdzie Gminy Ilowo - Osada, zamieszczono 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urztrdu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom 

postypowania oraz soltysowi wsi Kuklin. 

W6jt Gminy Ilowo-Osada pismem z dnia 09 lipca 2015 roku, informowal organ prowadzqcy 

postypowanie 0 apelu Rady Gminy Ilowo-Osada 0 starannq analiztr uwarunkowaiJ. prawnych 

zamierzonej inwestycji. 

W toku postypowania administracyjnego okazalo siy, iz jedna ze stron postypowania 

- Pani Magdalena Pawlowska zmarla. W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna pismem z dnia 02 lipca 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2014 zobowiqzal 

Pelnomocnika Paniq Anny Mihulka do wskazania spadkobierc6w zmadej strony celem 

wezwania ich do udzialu w prowadzonym postypowaniu administracyjnym, wyznaczajqc 

7 - dniowy term in. W powyzszym terminie nie wplynyla informacja 0 spadkobiercach, 

wobec powyzszego W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wnioskiem z dnia 16 lipca 2015 roku 

wystqpil do Sqdu Rejonowego w Mlawie 0 ustanowienie kuratora spadku. 

Nastypnie Inwestor Pan Slawomir Kozlakiewicz pismem z dnia 23 lipca 2015 roku przeslal 

do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna akt notarialny zawierajqcy Protok61 dziedziczenia wraz 

z oswiadczeniami 0 przyjyciu spadku. W zwiqzku z otrzymanym aktem notarialnym 

zawierajqcym protok61 dziedziczenia wraz z oswiadczeniami 0 przyjyciu spadku W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna wystqpil do Sqdu Rejonowego w Mlawie 0 wycofanie wniosku 

o ustanowienie kuratora spadku. W dniu 03 wrzesnia 2015 roku wplynylo do W 6jta Gminy 

Wieczfnia Koscielna postanowienie ustanawiajqce kuratora spadku - adwokata Pana Leszka 
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Rozwadowskiego. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 10 wrzesnia 2015 roku 

ponownie wystllpil do Slldu Rejonowego w Mlawie 0 cofniycie wniosku z dnia 16 lipca 2015 

roku powolujllc siy na sygnatury akt. 

Wobec powyzszego organ prowadzllcy postypowanie pismem z dnia 28 lipca 2015 

roku poinformowal spadkobiercy Pana Krzysztofa Pawlowskiego 0 mozliwosci zapoznania 

siy z dokumentacjll sprawy oraz mozliwoscill skladania uwag i wniosk6w w przedmiotowej 

sprawie, w terminie 14 dni od dnia doryczenia. 

W dniu 20 lipca 2015 roku wplynyly uwagi i wnioski Pana Krzysztofa Bruidziak 

dotycZ/lce: opracowania kontraportu, uzupelnienia raportu 0 oddzialywanie skumulowane z 

najblizszymi obiektami 0 znaczllcym oddzialywaniu na srodowisko, nalozenia obowillZku 

posiadania plyty obornikowej oraz wyjasnienia Wlltpliwosci dotyczllcych braku 

zanieczyszczeii w6d opadowych z powierzchni 7,6 ha. Na powyzsze W6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna udzielil odpowiedzi pismem z dnia 13 sierpnia 2015 roku, znak: GKiL6220.2.2014. 

Wnioskiem z dnia 06 sierpnia 2015 roku (data wplywu: 10.08.2015 r.) radca prawny 

reprezentujllcy Pana Slawomira Kozlakiewicza - Pani Olga Wernik-Morawska wystllpila do 

W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 udzielenie informacji 0 stanie i przebiegu toczllcego siy 

postypowania administracyjnego. Na powyzsze organ prowadzllcy postypowanie udzielil 

odpowiedzi przy pismie z dnia 10 sierpnia 2015 roku. 

Organ prowadzllcy postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiywziycia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) zawiadomieniem z dnia 20 sierpnia 2015 roku, znak: 

GKiL6220.2.2014 poinformowal strony przedmiotowego postypowania 0 jego zakoiiczeniu 

i umozliwil stronom zapoznanie siy z aktami sprawy oraz wypowiedzenie siy co do zebranych 

material6w przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

We wskazanym terminie strony postypowania nie zglosily zadnych uwag ani zlldaii. 

W dniu 04 wrzesnia 2015 roku radca prawny Pani Olga Wernik - Morawska 

wystllpila z wnioskiem 0 udzielenie informacji 0 stanie sprawy. Na powyzsze W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna udzielil odpowiedzi pismem z dnia 08 wrzesnia 2015 roku. 

W zwillZku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po analizie calosci 

zgromadzonego materialu dowodowego w prowadzonym postypowaniu administracyjnym 

oraz biorllc pod uwagy sprzeciw spoleczeiistwa dotyczllcy planowanej inwestycji, 

uwzglydniajllc uwagi i wnioski stron postypowania i spoleczeiistwa zgloszone w trakcie 

postypowania stwierdzil, iz odmowa ustalenia srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsiywziycia jest zasadna. 

Postypowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko przeprowadza siy przed 

wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. Zatem kwestie zwillZane z ocenll 

wplywu przedsiywziycia na srodowisko oraz minimalizacjll i zapobieganiem znaczllcych 

oddzialywan muszll zostac rozstrzygniyte na etapie wydawania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach, wynikajllce z procedury warunki realizacji inwestycji musZ/l zostac 

uwzglydnione m. in. w projekcie budowlanym i decyzji 0 pozwoleniu na budowy. W zwillZku 

z tym nalezy podkreslic istotnll roly raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, 

kt6ry stano wi podstawy wyboru optymalnego wariantu realizacji przedsiywziycia na 
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srodowisko, jak rowniez podstawy uzgodnienia i wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach. Argumentacja zawarta w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko, iz 

oddzialywanie przedmiotowej inwestycji nie wykroczy poza granice dzialek nalez'lcych do 

Inwestora stanowi zdaniem W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna naruszenie zasady 

zrownowaZonego rozwoju oraz zasady rownosci wobec prawa. W tym miejscu nalezy 

wskazae przepis art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ktory formuluje zasady: 

"Rzeczpospolita Polska strzeze niepodleglosci i nienaruszalnosci swojego terytorium, 

zapewnia wolnosci i prawa czlowieka i obywatela oraz bezpieczenstwo obywateli, strzeze 

dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochrony srodowiska, kieruj'lc siy zasad'l 

zrownowazonego rozwoju". Podobnie zrownowaZony rozwoj uj~ty jest w traktatach UnB 

Europejskiej, jego istot'l jest powi,,!zanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakosci 

zycia ludnosci z popraw,,! stanu srodowiska przyrodniczego. Zasada ta nakazuje rownorzydne 

traktowanie racji spolecznych, ekonomicznych i ekologicznych, a nie tylko racji 

ekonomicznych Inwestora. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 08 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspolnoty, zwlaszcza w zakresie ochrony srodowiska i przyrody, ladu przestrzennego, 

ochrony zdrowia i bezpieczenstwa obywateli nalezy do zadaii wlasnych gminy. W ocenie 

organu prowadZC:fcego post~powanie, z uwagi na lokalizacj~ istniej'lcych juz ferm drobiu na 

terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powstalo realne zagrozenie dla srodowiska i przyrody 

oraz zdrowia i bezpieczenstwa mieszkaiicow Gminy. 

lednoczesnie nalezy zauwaZye, ze niekwestionowan,,! zasad'l ochrony srodowiska, 

wyraZon'l wart. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.), jest takze traktowanie go jako calosci 

(zasada kompleksowosci ochrony srodowiska). Nalezy stwierdzie, ze zarowno dzialania 

maj'lce na celu okreslenie prawnych podstaw ochrony srodowiska, jak i dzialania 

podejmowane jui: w celu realizacji ochrony jednego lub kilku obiektow przyrodniczych 

powinny bye prowadzone tak, aby ochrona jednego elementu nie byla wykonywana kosztem 

innych czy tez nie wywierala na nie nawet w sposob posredni negatywnego wplywu. 

Zezwolenie na pogorszenie stanu jednego elementu nie moze oznaczae legalnego pogorszenia 

reszty srodowiska. W mysl wynikaj'lcego z tej zasady podejscia do ochrony srodowiska, 

skladaj'l si~ bowiem na nie wszystkie elementy przyrodnicze we wzajemnym powi'lzaniu. Dla 

organu administracji publicznej trese art. 5 ustawy Prawo ochrony srodowiska stanowi 

dodatkow'l podstaw~ prawn,,! decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie ochrony 

srodowiska. 

Kolejnymi zasadami maj'lcymi kluczowe znaczenie przy wydaniu niniejszej decyzji s,,! zasady 

zapobiegania i przezomosci dotycz'lce podejmowania dzialaii mog'lcych negatywnie 

oddzialywac na srodowisko wynikaj'lce z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.). Zasady te 

zakladaj'l przeciwdzialanie negatywnym skutkom emisji, koncentracji i nat~zenia 

zanieczyszczen i innych uci'lzliwosci, opieraj'l si~ na dzialaniach polegaj'lcych miydzy innymi 

na wyborze srodkow zapobiegawczych i metod likwidacji skutkow zdarzen poprzez 

zapobieganie powstawaniu zanieczyszczen i innych uci'lzliwosci. Zasady te stosowane przez 
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organy powinny prowadzic do zapewnienia odpowiedniego, bezpiecznego dla zdrowia i zycia 

ludzkiego poziomu ochrony srodowiska na mozliwie najwczesniejszym etapie podejmowania 

decyzji. 

Dodatkowo na oceny calego przedsiywziycia nie bez znaczenia byly i S'l Hczne 

protesty mieszkailc6w gminy Wieczfnia Koscielna i gminy Howo - Osada, kt6rzy podnosz'l 

uzasadnione obawy 0 pogorszenie warunk6w ich zycia, pogorszenie warunk6w 

srodowiskowych oraz koniecznosci znoszenia przykrych emisji zapachowych ze strony fermy 

drobiu. 0 podjyciu decyzji odmawiaj'lcej ustalenia srodowiskowych uwarunkowail 

przes'ldzily argumenty i stanowisko stron postypowania oraz spoleczenstwa w zakresie 

wielkosci i zagrozen ze strony emisji odor6w. Brak mozliwosci dokonania miarodajnej 
analizy emisji odor6w, przy realnym i uzasadnionym negatywnym wplywie tych odor6w na 

zdrowie ludzkie, uniemozliwia analizy rzeczywistego zakresu oddzialywania przedsiywzit(cia 

oraz prawidlow'l oceny oddzialywania tego przedsit(wzit(cia na srodowisko jako calosci, ale w 

szczeg6lnosci na ludzi, co skutkuje brakiem mozHwosci okreslenia srodowiskowych 

uwarunkowail dla przedmiotowej inwestycji. Wobec braku uregulowail prawnych w tym 

zakresie, powszechnie stosowan'l, CZysto uznawan'l za obiektywn'l, miar'l zapachowej jakosci 

powietrza s'l reakcje mieszkailc6w otoczenia Zr6del odorant6w juz istniej'lcych. 

W przedlozonym raporcie oddzialywania na srodowisko przedstawione zostaly obliczenia w 

zakresie uci'li:liwosci odorowej pochodz'lcej z planowanego zakladu tylko w zakresie 

teoretycznym. Mieszkailcy maj'lcy juz w s'lsiedztwie fermy drobiu obawiaj'l sit( zwit(kszenia 

emisji substancji zlowonnych do atmosfery, a tym samym pogorszenia warunk6w ich zycia. 

Planowana budowa fermy drobiu budzi obaw wsr6d mieszkailc6w 0 kierunek dalszego 

rozwoju gminy oraz ochront( wartosci przyrodniczych i zasob6w srodowiska naturalnego. 

Mieszkailcy opowiadaj'l siy przeciw realizacji inwestycji, gdyz plano wane przedsiywziycie 

przyczyni sit( do obnizenia wartosci nieruchomosci, ponadto ch6w drobiu generuje do 

srodowiska duze ilosci zlowonnych substancji, kt6re dzialaj'l draZni'lcO na organizm ludzki. 

Wystypuj'lcy przy eksploatacji ferm drobiu od6r stano wi istotn'l uci'li:liwosc dla mieszkailc6w 

i stanowi 0 negatywnej ocenie tego typu przedsit(wzit(c przez lokaln'l spolecznosc. 

Maj'lc powyzsze na uwadze, na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego 

oraz uzyskanych opinii i uzgodnien naleZy stwierdzic, ze odmowa wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach zabezpieczy srodowisko oraz mieszkailc6w zyj'lcych 

w najblizszym s'lsiedztwie planowanego przedsiywziycia przed jego negatywnym wplywem, 

poniewaZ zar6wno ochrona zdrowia jak i prawna ochrona zycia czlowieka S'l wartosciami 
chronionymi konstytucyjnie. 

Na podstawie zgromadzonych materia16w nalezy stwierdzic, iz realizacja planowanego 

przedsit(wzit(cia wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz zdrowie 

i warunki bytowania ludzi na terenie gminy Wieczfnia Koscielna. 

Bior'lc powyzsze pod uwagy orzekam jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz'ldowego Kolegium Odwolawczego 
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w Ciechanowie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfuia Koscielna w terminie 14 dni od 

daty jej doryczenia. 

Zalqcznik: 

1. 	 Charakterystyka planowanego przedsi?wzi?cia. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pelnomocnik Pani Anna Mihulka 
ul. Hoza 66/68fok. 118,00 - 682 Warszawa 

2. 	 Strony postt;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
uf. H. Sienkiewicza 3,00 - 015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
uf. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pani Malgorzata Libudzka 
Soltys wsi Kuklin 
zam. Kuklin nr 57A, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Urzqd Gminy Ilowo Osada 
ul. Wyzwolenia 5 

13 240 Ilowo - Osada 


5. 	 Tablica ogloszen w Urzt;dzie Gminy Wiecifnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.bip.wieczjnia.akcessnet.net 

7. 	 ala 

Zgodnie z art. Just, 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 
ustawy z dnia J 6 listopada 2006 roku 0 opiacie skarbowej 
(tekstjednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 ze zm.) pobrano opiat~ skarbowq 
w kwocie 205 zi za wydanq decyzj~. 
Nr wplaty: 20! 4103737 z dnia 30,01.20! 4 r. 
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Za11lcznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.2.2014 
z dnia 15 wrzeSnia 2015 roku 

VV T 
Charakterystyka planowanego przedsi~wZi~!a~;. ~ 

rr!!ft) ,iVvarecl(j 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie i eksploatac' 24 kurnikow do 

sciolowego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie pocz(j.tkowej 610 0 szt.lkurnik/cykl, 

l(j.cznej wydajnosci 1464000 szt.lcykl (5856 DJP) oraz 10248000 szt.lr w obrybie Fenny 

Drobiu w miejscowosci Kuklin, w granicach dzialek 0 nr ew. 35/3, 35/4 i 35/5, gmina 

Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia fenny drobiu wyniesie ok. 34 ha, powierzchnia zadaszen 

wyniesie ok. 7 ha, natomiast powierzchnia utwardzona (drogi i place manewrowe) wyniesie 

ok. 2 ha. 

W sklad projektowanej fenny drobiu wchodzic bydzie: 24 budynki inwentarskie - kurniki 

o powierzchni zabudowy ok. 2780,9 m2 kazdy, 36 zbiornikow na gaz plynny 0 pojemnosci 6,4 

m3 kaZdy, 24 silosy paszowe 0 pojemnosci ok. 25 Mg kaZdy, 28 zbiornikow bezodplywowych 

na scieki przemyslowe 0 pojemnosci 2,5 m3 kazdy, zbiornik bezodplywowy na scieki bytowe 

o pojemnosci 5 m3, 2 agregaty pr(j.dotworcze kaZdy 0 mocy ok. 500 kW z dwoma zbiornikami 

oleju napydowego, kazdy 0 pojemnosci ok. 1,0 m3, plyta fundamentowa na konfiskatory do 

magazynowania sztuk padlych, studnia glybinowa, budynek socjalno - biurowy, budynek 

techniczny - agregatowni i hydroforni oraz budynek skladowy. 

Budynki planowanych kurnikow byd(j. obiektami wolnostoj(j.cymi, parterowymi, 

niepodpiwniczonymi. Podlogi byd(j. szczelnie wybetonowane. Budynki kurnikow skladac siy 

byd(j. z jednonawowej hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych 

scianach kurnikow znajdowac siy byd(j. wrota wjazdowe. Procesy i czynnosci zwi(j.Zane 

z chowem brojlerow byd(j. sterowane komputerowo. W projektowanych kurnikach bydzie 

wydzielona czysc do obslugi technicznej (tzw. Sterowania). 

Na fennie bydzie funkcjonowal system powiadamiania 0 awarii. Wszystkie planowane 

kurniki byd(j. wyposaZone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczn(j., wodn(j., 

kanalizacyjn(j. i odgromow(j.. Teren fenny bydzie ogrodzony i oswietlony. 

Na przedmiotowej fennie prowadzony bydzie chow brojlerow w systemie sciolowym, z ich 

przeznaczeniem do uboju. Kurniki byd(j. obsadzone pisklytami jednodniowymi. Cykl 

produkcyjny brojlerow bydzie trwal ok. 41 dni. Rocznie na kaZdy kurnik bydzie przypadac 

maksymalnie 7 cykli hodowlanych. We wszystkich planowanych obiektach utrzymane byd(j. 

ptaki tego samego gatunku, w jednej grupie wiekowej. 

W bezposrednim s(j.siedztwie przedmiotowej fenny drobiu zlokalizowane S(j. tereny rolne 

i leSne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci ok. 1,1 km od 

granicy terenu planowanej inwestycji w miejscowosci Bialuty. 

Dzialki, na ktorych realizowane bydzie planowane przedsiywziycie nie S(j. objyte 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W trakcie realizacji przedsiywziycia wyst(j.pi emisja substancji do powietrza oraz 

halasu, spowodowane eksploatacj(j. sprzytu budowlanego i srodkow transportu. Uci(j.Zliwosci 

zwi(j.Zane z realizacj(j. inwestycji byd(j. okresowe i ust(j.pi(j. po zakonczeniu prac budowlanych. 

W celu zminimalizowania emisji substancji do powierza, podczas prowadzenia prac 

budowlanych stosowany bydzie sprzyt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany 

http:wyst(j.pi


w spos6b prawidlowy. W trakcie realizacji inwestycji materialy pyliste zostanq zabezpieczone 

przez rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), a teren inwestycji utrzymany 

bcrdzie w nalezytym porzqdku. 

Na etapie realizacji inwestycji teren przedsicrwzicrcia zostanie wyposa:zony w srodki do 

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich awaryjnego wycieku 

podjcrte zostanq natychmiastowe dzialania zmierzajqce do usuniycia zanieczyszczenia. Scieki 

bytowe gromadzone bydq w szczelnych zbiomikach przenosnych toalet, a nastypnie 

systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych podmiot6w do oczyszczalni 

sciek6w. 

Prace ziemne poprzedzone bcrdq usunicrciem z podloza (na obszarze planowanych prac 

ziemnych) warstwy gleby. Gleba magazynowana bydzie wyznaczonym miejscu, 

w spos6b kt6ry zabezpieczy jq przez zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu rob6t budowanych 

gleba bydzie wykorzystana w miarcr mozliwosci (tylko, gdy nie zostanie ona zanieczyszczona 

substancjami niebezpiecznymi) na terenie w/w przedsiywzicrcia w ramach zagospodarowania 

powierzchni, zaS jej ewentualny nadmiar przekazywany bydzie uprawnionym podmiotom. 

Powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 

magazynowane bcrdq selektywnie w wyznaczonym miejscu, w spos6b kt6ry zabezpieczy 

przez pyleniem, rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo 

- wodnego. Powstajqce ewentualnie na tym etapie odpady niebezpieczne magazynowane 

bcrdq w zamknicrtych, szczelnych i oznakowanych workach lub pojemnikach odpomych na 

dzialanie skladnik6w umieszczonych w nich odpad6w, zlokalizowanych na utwardzonym 

podloZu w wyznaczonym pomieszczeniu budynku magazynowego. 

Miejsca magazynowania odpad6w niebezpiecznych bydq oznaczone i zabezpieczone przez 

wstcrpem os6b nieupowa:znionych i zwierzqt. Wszystkie w/w odpady przekazywane bydq 

uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zr6dlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywziycia bydq systemy 

wentylacyjne obiekt6w inwentarskich, okresowa praca agregat6w prqdotw6rczych, spalanie 

plynnego gazu w nagrzewniach, magazynowanie paszy oraz srodk6w transportu 

(wykorzystane do zasiedlania kumik6w, wywozu: drobiu, obomika, odpad6w i sciek6w, 

dowozu paszy i slomy oraz dostawy gazu). W celu zapewnienia ciqglosci w dostawie energii 

elektrycznej zastosowane zostanq 2 agregatory prqdotw6rcze 0 mocy maksymalnej 500 kW 

ka:zdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen 2 emitorami bocznymi/zadaszonymi 0 minimalnej 

wysokosci 1,5 m. Ogrzewanie ka:zdego z budynk6w inwentarskich odbywac sicr bydzie za 

pomocq 8 nagrzewnic gazowych 0 mocy maksymalnej 70 k W ka:zda. Przy ka:zdym kumiku 

znajdowac sicr bydzie silos paszowy ok. 25 Mg ka:zdy. W celu minimalizacji emisji pylu do 

powietrza zapewniona bydzie systematyczna konserwacja silos6w paszowych, 

a odpowietrzniki silos6w zaopatrzone zostanq w worki odpylajqce. W 4 i 5 fazie chowu 

(tj. od 32 do 41 dnia chowu) stosowane bcrdq dodatki do sci61ki powodujqce obnizenie emisji 

amoniaku 0 minimum 55%. Sztuki ubite z koniecznosci, do czasu ich wywozu z terenu 

przedsicrwzicrcia, przechowywane bcrdq w warunkach, w jak najwiykszym stopniu 

ograniczajqcych uciqzliwosc odorowq i zagrozenia chorobotw6rcze. Po ka:zdym cyklu 

produkcyjnym budynki inwentarskie bcrdq dokladnie czyszczone oraz zapewniony zostanie 

wyw6z obomika z kumik6w do miejsc przeznaczenia przystosowanymi do tego celu 



srodkami transportu, w sposob w jak najwit(kszym stopniu ograniczajqcy uci~liwosc 

odorowq oraz wtome pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami). 

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsit(wzit(cia zrodlami emisji halasu bt(dq: 

wentylatory mechaniczne kumikow oraz ruch pojazdow samochodowych po terenie 

inwestycji. W kazdym planowanym budynku inwentarskim zastosowanych bt(dzie 

maksymalnie 14 sztuk wentylatorow dachowych 0 poziomie mocy akustycznej nie wit(kszym 

niz 82 dB kai,dy oraz maksymalnie 8 sztuk wentylatorow sciennych szczytowych 0 poziomie 
mocyakustycznej nie wit(kszym niz 98 dB kai,dy. 

Woda na potrzeby przedmiotowej inwestycji pobierania bt(dzie z ujt(cia wlasnego. 

Zgodnie z przedlozonq dokumentacjq w zasit(gi oddzialywania planowanego ujt(cia nie 

znajdujq sit( inne udokumentowania ujt(cia wod podziemnych, w zwiqzku z tym nie bt(dzie 

wystt(powalo oddzialywanie skumulowane. Ponadto z przedlozonej dokumentacji wynika, iz 

w celu ochrony przedmiotowego ujt(cia wokol studni zostanie wyznaczona strefa ochrony 

bezposredniej ujt(cia wod podziemnych, natomiast teren wokol przedmiotowego ujt(cia 

zostanie wyprofilowany ze spadkiem od otworu studziennego. Na etapie eksploatacji 

przedsit(wzit(cia woda zuzywana bt(dzie do pojenia drobiu, na cele porzqdkowe oraz socjalno 

- bytowe. W celu kontroli zuzycia wody i wykrycia ewentualnych wyciekow prowadzony 

bt(dzie rejestr jej zuzycia. Do pojenia drobiu stosowany bt(dzie automatyczny system (poidla 

kropelkowe z miseczkami). Po zakoitczeniu cyklu produkcyjnego i wywiezieniu obomika 

kumiki bt(dq czyszczone i myte wodq pod wysokim cisnieniem z minimalizacjq jej zuzycia, 

a nastt(pnie dezynfekowane metodq zamglawiania. Wody z mycia i dezynfekcji budynkow 

inwentarskich odprowadzone bt(dq do szczelnych zbiomikow bezodplywowych, a nastt(pnie 

systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych odbiorcow do oczyszczalni 

sciekow. 

Powstajqce na etapie eksploatacji przedsit(wzit(cia scieki bytowe odprowadzane bt(dq do 

szczelnego zbiomika bezodplywowego, a nastt(pnie systematycznie przekazywane za 

posrednictwem uprawnionych odbiorcow do oczyszczalni sciekow. Wszystkie zbiomiki na 

scieki bt(dq systematycznie oprozniane (lnwestor nie dopusci do ich przepelnienia). Scieki ze 

stacji uzdatniania wody (wody popluczne) po podczyszczeniu w odstojniku bt(dq 

zagospodarowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Wody opadowe i roztopowe 

z powierzchni dachowych i terenow utwardzonych (drogi dojazdowe, parkingi) 

odprowadzane bt(dq powierzchniowo na tereny zielone nalezqce do Inwestora, w sposob 

niepowodujqcy zalewania terenow sqsiednich oraz niezmieniajqcy stanu wody na gruncie, 

w szczegolnosci kierunku odplywu wod opadowych. Ponadto system wodno - sciekowy 

bt(dzie regulamie i terminowo poddawany probom szczelnosci i konserwacjom. W celu 

ochrony dzialek sqsiadujqcych z planowanq inwestycjq przed zalewaniem pomit(dzy 

kumikami zostanq utworzone zbiomiki retencyjno - infiltracyjne, poprzez ktore wody 

opadowe bt(dq odprowadzane w grunt bez oczyszczania. 

Obomik przekazywany bt(dzie bezposrednio po zakoitczeniu cyklu chowu do 

nawozenia gleb lub jako odpad uprawnionych podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Transport obomika odbywac sit( bydzie samochodami lub traktorami z naczepami 

wylozonymi foliq i przykrytymi plandekami zabezpieczajqcymi przed emisjq wtomq. 

W okresie poza wegetacyjnym obomik bt(dzie magazynowany na ply tach obomikowych 

odbiorcow obomika. 



Ze wzglydu na charakter przedsiywziycia, a takZe jego lokalizacjy nie stwierdzono 

mozliwosci wyst~pienia transgranicznego oddzialywania. 

Na terenie planowanego przedsiywziycia i w jego otoczeniu nie wystypuj~ zabytki 

chronione ria podstawie przepisow 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. 

Teren przeznaczony pod planowanie przedsiywziycia polozony jest w granicach 

Zieluilsko - Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktorego obowi~uj~cym 

aktem prawnym jest rozporz~dzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 

2005 r. w sprawie Zieluflsko - Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 91, poz.2450, ze zm.). Najblizej polozony obszar Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej Doliny Wkry i Mlawki PLB140008 znajdujy 

siy w odleglosci ok. 10,9 km w kierunku poludniowo- zachodnim od planowanej inwestycji. 


