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Wiecz!nia Koscielna, dnia 11 /ipca 2014 roku 

GKiI.6220.6.20 14 
DECYZJA 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, ali. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 usta",,'Y z dnia 
3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 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 zrn.), a takze § 3 ust. 2 pkt 3 w zwiqzku z § 3 ust. 
1 pkt 103 lit. b rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c rnog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, 
poz. 1397 ze zrn.) oraz art. 104 usta\\'Y z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
adrninistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zrn.) po rozpatrzeniu 
wniosku zlozonego przez Pana Zbigniewa Zawodnik, zarn. Windyki 134, 06 513 Wieczfnia 
Koscielna dotycz'lcego ""'Ydania decyzji 0 srodowisko\\'Ych uwarunkowaniach dla 
przedsi~wzi~cia po1egaj'lcego na: rozbudowie istniej1!cego budynku inwentarskiego 
- obory w systemie sci610wym do obsady 45,6 DJP sztuk bydla wraz z budow~ obiekt6w 
towarzysz1!cych tj.: plyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnoj6wk~ na dzialce 
o numerze ewidencyjnym 379/1 i 37912 w miejscowosci Windyki 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia 
polegaj'lcego na: rozbudowie istniej1!cego budynku inwentarskiego - obory w systemie 
sci610wym do obsady 45,6 DJP sztuk bydla wraz z budow1! obiekt6w towarzysz~cych tj.: 
plyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnoj6wk~ na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 
37911 i 379/2 w miejscowosci Windyki 

UZASADNIENIE 

Wnioskiern z dnia 08 rnaja 2014 roku Pan Zbigniew Zawodnik, zarn. Windyki 134, 
06 513 Wieczfnia Koscielna wystqpil do W 6jta Grniny Wieczfnia Koscielna 
o \\'Ydanie decyzji 0 srodowisko\\'Ych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: 
rozbudowie istniej~cego budynku inwentarskiego - obory w systemie sci610wym do 
obsady 45,6 DJP sztuk bydla wraz z budow1! obiekt6w towarzysz~cych tj.: plyty 
gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnoj6wk~ na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 379/1 
i 379/2 w miejscowosci Windyki. Inwestor do wniosku dol'lczyl \\'Yrnagane za1'lczniki 
zgodnie z art. 74 ust. 1 usta\\'Y z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.). 

Rodzaj, pararnetry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedrniotowej inwestycji zaliczaj'lj'l do grupy przedsi~wzi~c wyrnienionych w § 3 ust. 2 pkt 
3 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
rnog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zrn.) 
- tj. "nieosiqgajace prog6w okreslonych w ust. 1, jezeli po zsurnowaniu pararnetr6w 
charakteryzuj'lcych przedsi~wzi~cie z pararnetrarni planowanego, realizowanego lub 
zrealizowanego przedsi~wzi~cia tego sarnego rodzaju znajduj'lcego si~ na terenie jednego 
zakladu lub obiektu osiqgn'l progi okre.slone w ust. 1; przy czyrn przez planowane 
przedsi~wzi~cie rozurnie si~ w tyrn przypadku przedsi~wzi~cie, w stosunku do ktorego 
zostalo wszcz~te post~powanie w sprawie \\'Ydania jednej z decyzji, 0 ktorych rnowa wart. 72 
ust. 1 usta\\'Y z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
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srodowisko, lub dokonano zgloszenia, 0 kt6rym mowa wart. 72 ust. 1a tej ustawy", 
w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b w/w rozporzqdzenia, tj. "ch6w lub hodowla zwierzqt, 
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niz 40 duzych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP), jezeli dzialalnos6 ta prowadzona b~dzie na obszarach 
obj~tych formami ochrony przyrody, 0 kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, lub w otulinach form oChrony przyrody, 
o kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy". 

Zawiadomieniem z dnia 14 maja 2013 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna WSZCZ<tf 
post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu 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 GKiI.6220.6.2014 z dnia 
14 maja 2014 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi<tzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz<tdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiltwziltcia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 
Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini<t z dnia 03 czerwca 2014 roku 
(data wplywu: 06.06.2014 r.) Nr ZNS.47L30.2014 odstqpil od obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiltwziltcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 03 czerwca 
2014 roku (data wplywu: 05.06.2014 r.) wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 
uzupelnienia informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji. W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia 06 czerwca 2014 roku wezwal Inwestora Pana Zbigniewa Zawodnik 
do uzupelnienia w/w dokumentacji. Pismem z dnia 12 czerwca 2014 roku Inwestor przedlozyl 
do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna uzupelnienie informacji zawartych w przedlozonej 
dokumentacji. Uzupelnion<t dokumentacjlt W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal pismem 
z dnia 12 czerwca 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 roku 
(data wplywu: 23.06.2014 r.) Nr WOOS-II.4240.61 L2014.IA wyrazil opinilt, ze dla w/w 
przedsiltwziltcia nie rna koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwi<tzku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wziltcia oraz bioqc pod uwaglt powyzsze opinie, uwzglltdniaj<tc l<tczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostltpnianiu 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.) postanowieniem GKiI.6220.6.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku odstqpil 
od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Ponadto W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postltPowania 
o zakonczeniu postltPowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia silt co do 
zebranych w sprawie dowod6w i material6w oraz zgloszonych z<tdan (zawiadomienie 
GKiI.6220.6.2014 z dnia 30.06.2014 r.). 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiltwziltcia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodz<t szczeg6lne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostltpnianiu 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.). 

Plano wane przedsiltwziltcie polega6 b~dzie na rozbudowie istniej<tcego budynku 
inwentarskiego (obory) w systemie sci610wym do obsady 45,6 DJP bydla, na terenie dzialki 
o nr ew. 37911 i 379/2, polozonych w miejscowosci Windyki, gmina Wieczfnia Koscielna. 
L<tczna powierzchnia w/w dzialek wynosi 5,9945 ha. 
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Otoczenie terenu inwestycji stanowi,! uzytki rolne oraz pojedyncze siedlisko rolnicze. 

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odleglosci okolo 80 m od 

planowanej rozbudowy budynku. 

Dzialka 0 ill ew. 379/2 jest niezabudowana, ana dzialce 0 ill ew. 37911 znajduje si~ budynek 

mieszkalny oraz budynki wchodz,!ce w sklad siedliska rolniczego: garazowe, skladowe i 

inwentarskie. 

Zestawienie powierzchni istniej,!cych budynk6w w gospodarstwie: 


- budynek mieszkalny - 241 m2; 

- budynek inwentarski (obora) - 75 m2; 

- budynek garazowy - 60 m2; 

- budynek inwentarski (obora) - 200 m2; 

- budynek skladowy (stodola) - 242 m2; 

- budynek garaZ0WY - 60 m2; 

- budynek garazowy - 150 m2. 


Obecnie w gospodarstwie inwestorajest 20 kr6w mlecznych oraz 5 ja16wek cielnych tj.: 24,5 

DJP. Po rozbudowie obsada b~dzie wynosic 45,6 DJP tj.: 30 kr6w mlecznych, 14 ja16wek 

cielnych i 15 ciel,!t (obsada wzrosnie 0 21,10 DJP). 

Natomiast podstawowe parametry budowlane projektowanej rozbudowy obory b~d,! 


przedstawialy si~ nast~puj,!co: 


- wymiary zewn~trzne cz~sci projektowanej budynku - okolo 9 m x 38 m; 

- powierzchnia zabudowy - okolo 350 m2; 

W budynku b~dzie zastosowana wentylacja mechaniczna oraz obiekt wyposazony b~dzie 


w instalacje: technologiczne, wentylacyjnct, wodno-kanalizacyjnct, elektryczn,! i odgromow'!. 

Obiektami, instalacjami i urz,!dzeniami pomocniczymi b~d,!: 


1. Hala dla zwierz,!t. 
2. Hala udojowa. 
3. Plyta gnojowa 0 powierzchni okolo 180 m2 wraz ze zbiomikiem na gnoj6wk~ 

o pojernnosci 140 m3 
• 

4. Plyta silosowa. 
5. Zbiomik na mleko. 
6. Silos paszowy. 

W gospodarstwie inwestora prowadzona b~dzie hodowla kr6w mlecznych w systemie chowu 
sci6lowego wg technologii zywienia i chowu bydla. Budynek b~dzie obsadzony krowami 
mlecznymi, jalowizn,! oraz mlodziez,!. Wyprodukowane nawozy naturalne b~d,! 
wykorzystane do nawozenia wlasnych grunt6w. 

Z uwagi na charakter i skal~ przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ mozliwosci kumulowania 
oddzialywan w stopniu powoduj,!cym wyst'lPienie znacznych uci,!zliwosci dla otoczenia. 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze na potrzeby 
inwestycji wykorzystana b~dzie woda do pojenia zwierz'!t, mycia urz'!dzen udojowych 
i magazynowych mleka oraz ce16w socjalno-bytowych. 

Wyst'lPi,! chwilowe oddzialywania zwi,!zane z emisj,! halasu i spalin pochodz,!ce 
z maszyn i urz'!dzen wykorzystywanych podczas budowy. W ramach ograniczenia tych 
oddzialywan przewiduje si~ przeprowadzenie prac wyl,!cznie w porze dziennej. Odpady 
powstaj,!ce na etapie realizacji przedsi~wzi~cia gromadzone b~d,! w wyznaczonym miejscu 
i odbierane przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia. 
Eksploatacja planowanego przedsi~wzi~cia b~dzie wi,!zala si~ z emisj,! zanieczyszczen do 
powietrza i halasu, jednak bior,!c pod uwag~ zwi~kszenie istniej,!cej obsady bydla z 24,5 DJP 
do docelowej obsady okolo 45,6 DJP, nie b~d,! to oddzialywania znacz'!ce. 

2Powstaj,!cy obomik b~dzie skladowany na plycie obomikowej 0 powierzchni 180 m
wyposazonej w zbiomik na gnoj6wk~ 0 pojemnosci 140 m3 

• 
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Wszystkie wytworzone nawozy naturalne w gospodarstwie b~dtt wykorzystane na uzytkach 
rolnych Inwestora. Wyprodukowane nawozy naturalne b~dtt przechowywane w taki sposob, 
aby nie powodowac odplywu azotu z terenu gospodarstwa. 
Scieli technologiczne z obory odprowadzane b~dtt do bezodplywowego zbiornika na 
nieczystosci plynne. Wody opadowe b~dtt odprowadzane powierzchniowo na teren 
przedmiotowej dzialki. 
Funkcjonowanie przedsi~wzi~cia b~dzie si~ wittzac z powstaniem odpadow. Odpady b~dtt 
gromadzone selektywnie i przekazane wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu nie wyst~pujtt obszary wodno - blotne i inne 0 plytkim zaleganiu wod podziernnych. 
Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami gorskimi. Od strony polnocnej teren 
inwestycji graniczy z kompleksami lesnymi. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby 
w rejonie inwestycji wyst~powaly obszary obj~te ochrontt, w tym strefy ochronne uj~c wod 
i obszary ochronne zbiomikow wod srodlttdowych. W zasi~gu oddzialywania inwestycji 
i w jej najblizszej okolicy nie wyst~pujtt jeziora i inne naturalne zbiomiki wod stojttcych. 
Brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie 
wyst~pujtt obszary 0 krajobrazie majttcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 

Jest to przedsil(wzi~cie, w przypadku ktorego nie wystl(puje ryzyko wyst~ienia 
powaznej awarii. 

Planowana inwestycja znajduje si~ w granicach Zielunsko-Rz~gnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporzttdzeniem Nr 18 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko-Rz~gnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w rozporzttdzenie 
okresla szereg zakazow, w tym zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogttcych znaczttco 
oddzialywac na srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz 0 ktorym mowa w ust.! pkt 2 (realizacji 
przedsi~wzil(c mogttcych znaczttco oddzialywac na srodowisko), nie dotyczy przedsi~wzi~c 
sluzttcych obsludze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedshrwzi~c bezposrednio 
zwiqzanych z rolnictwem i przemyslem spozywczym. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry 
i M1awki PLB140008 zlokalizowany jest w odleglosci oko10 10,0 km w kierunku 
poludniowo-wschodnim od planowanej inwestycji. 
W zwittzku z powyzszym, odst~puje si~ od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsi~wzil(cia na srodowisko przyrodnicze. 

Z przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby w miejscu realizacji 
inwestycji oraz w jej poblizu wyst~powaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska 
zostaly przekroczone. Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego 
przedsi~wzi~cia nie przewiduje sil( mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania. 
Biorttc pod uwag~ charakter i skal~ inwestycji mozna stwierdzic, ze zasil(g przestrzenny 
oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejsca realizacji. 
Przedsi~wzi~cie nie b~dzie znaczttco oddzialywac na srodowisko. 
Ze wzgl~du na rodzaj i skal~ inwestycji, jak r6wniez niewielkie obciq:zenia istniejttcej 
infrastruktury technicznej, przedsi~wzil(cie nie b~dzie znaczttco oddzialywac na srodowisko. 
Ponadto zagospodarowanie nawozu naturalnego bl(dzie odbywac si~ w spos6b zgodny 
z obowiqzujttcymi przepisami ustawy 0 nawozach i nawozeniu. 
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia potwierdzajtt wyst~ienie 
nieznacznych oddzialywan na etapie eksploatacji przedsiywzi~cia. Inwestycja b~dzie 
realizowana z zachowaniem wszelkich wymogow ochrony srodowiska oraz z zachowaniem 
czystosci i porzttdku na terenie nieruchomosci. 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywzi~cia b~dtt kr6tkotrwale i ust~itt po 
zakonczeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji b~dtt wystypowaly oddzialywania 
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zwictzane z emisjC\: halasu i substancji do powietrza. Zastosowane rozwiC\:zania techniczne 
i organizacyjne zminimalizujC\: oddzialywanie na srodowisko. 

Tym samym kierujC\:c si~ skal'l:, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzie, ze odstc\:pienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

BiorC\:c powyzsze pod uwag~ orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 
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.) decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolC\:cza si~ do wniosku 0 wydanie 
decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie 
p6zniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stab si~ ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy zlozenie wniosku 
moze nastc\:pie w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stala si~ ostateczna, jezeli realizacja planowanego przedsi~wzi~cia 
przebiega etapowo oraz nie zmienily si~ warunki okres1one w decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do SamorzC\:dowego Ko1egium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej dor~czenia. 

, ., 

Zalqczniki: 

1. 	Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia. 

Otrzymujq: 

1. 	Pan Zbigniew Zawodnik 

zam. Windyki 134, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

u1.l7 Stycznia, 06 - 400 Ciechanow 


/fr;3~=:c~:;.~. 
~..\ ' 

"- \ . 
\ \"~~": 1\ 
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2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Allawa 


3. 	 Pan Andrzej Gf2ba1a 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki nr 57, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urzt;;dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 

6. a/a 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt J lit. a omz art. 4 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekstjednolity: Dz. U z 2012 roku, poz. 1282) pobrano opiatpkarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj~. 
Nr wplaty: 2014104355 z dnia 0805.2014 t. 
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Zal~cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.6.2014 
z dnia lllipca 21)14 rOkJl 

\' 'vi 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi,~cia [<121'·, 
t10SPCOilik, i,~""""',hw, 

Planowane przedsi(;?wzi~cie polegac b(;?dzie na rozbudowie istniej'lcego budynku 
inwentarskiego (obory) w systemie sci610wym do obsady 45,6 DJP bydla, na terenie dzialki 
o nr ew. 37911 i 37912, polozonych w miejscowosci Windyki, gmina Wieczfnia Koscielna. 

L'lczna powierzchnia w/w dzialek wynosi 5,9945 ha. 

Otoczenie terenu inwestycji stanowi'l uzytki rolne oraz pojedyncze siedlisko rolnicze. 

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odleglosci okolo 80 m od 

planowanej rozbudowy budynku. 

Dzialka 0 nr ew. 379/2 jest niezabudowana, ana dzialce 0 nr ew. 37911 znajduje si(;? budynek 

mieszkalny oraz budynki wchodz'lce w sklad siedliska rolniczego: garazowe, skladowe i 

inwentarskie. 

Zestawienie powierzchni istniej'lcych budynk6w w gospodarstwie: 


- budynek mieszkalny - 241 m2; 

- budynek inwentarski (obora) -75 m2; 

- budynek garazowy 60 m2; 

- budynek inwentarski (obora) 200 m2 

; 


- budynek skladowy (stodola) 242 m2; 

- budynek garazowy - 60 m2; 

- budynek garazo\vy - 150 m2. 


Obecnie w gospodarstwie inwestorajest 20 kr6w mlecznych oraz 5 ja16wek cielnych tj.: 24,5 

DJP. Po rozbudowie obsada b(;?dzie \vynosi6 45,6 DJP tj.: 30 kr6w mlecznych, 14 jal6wek 

cielnych i 15 ciel'lt (obsada wzrosnie 0 21,10 DJP). 

Natomiast podstawowe parametry budowlane projektowanej rozbudovvy obory b(;?d'l 

przedstawialy si~ nast~puj'lCo: 

- wymiary zewTI(;?trzne cz(;?sci projektowanej budynku - okolo 9 m x 38 m; 

- powierzchnia zabudo\vy okolo 350 m2; 

W budynku b~dzie zastosowana wentylacja mechaniczna oraz obiekt wyposazony b(;?dzie 

w instalacje: technologiczne, wentylacyjn<:t, wodno-kanalizacyjn<:t, elektryczn'l i odgromow'l. 

Obiektami, instalacjami i urz'ldzeniami pomocniczymi b~d'l: 


1. Hala dla zwierz'lt. 
2. Hala udojowa. 
3. Plyta gnojowa 0 powierzchni okol0 180 m2 wraz ze zbiornikiem na gnoj6wk(;? 

o pojemnosci 140 m3 
• 

4. Pl)1a silosowa. 
5. Zbiornik na mleko. 
6. Silos paszowy. 

W gospodarstwie inwestora prowadzona b(;?dzie hodowla kr6w mlecznych w systemie chowu 
sci610wego wg technologii zywienia i chowu bydla. Budynek b~dzie obsadzony krowami 
mlecznymi, jalowizn'l oraz mlodziez'l. Wyprodukowane nawozy naturalne b(;?d'l 
wykorzystane do nawozenia wlasnych grunt6w. 
Eksploatacja planowanego przedsi~wzi~cia b~dzie wi'lZala si~ z emisj'l zanieczyszczen do 
powietrza i halasu, jednak bior'lc pod uwag~ zwi~kszenie istniej'lcej obsady bydla z 24,5 DJP 
do docelowej obsady okolo 45,6 DJP, nie b~d'l to oddzialywania znacz'lce. 
Powstaj'lcy obornik b(;?dzie skladowany na plycie obornikowej 0 powierzchni 180 m
wyposaZonej w zbiornik na gnoj6wk~ 0 pojemnosci 140 m3 

• 

W szystkie wytworzone nawozy naturalne w gospodarstwie b(;?d'l \vykorzystane na uzytkach 
rolnych Inwestora. Wyprodukowane nawozy naturalne b~d'l przechowywane w taki spos6b, 
aby nie powodowac odplywu azotu z terenu gospodarstwa. 
Scieli technologiczne z obory odprowadzane b(;?d'l do bezodplywowego zbiomika na 
nieczystosci plynne. W ody opadowe b(;?d'l odprowadzane powierzchniowo na teren 
przedmiotowej dzialki. 
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Planowana inwestycja znajduje si~ w granicach Zielunsko-Rz~gnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporz'!dzeniem Nr 18 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko-Rz~gnowskiego Obszaru 
Chromonego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). 


